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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 perusahaan, Mahasiswa semester III jurusan hukum bisnis mampu untuk 
menganalisa hukum perusahaan yang ada di Indonesia, baik secara mandiri maupun kelompok. 

 
 
Diskripsi Singkat 

 
Mata kuliah ini mengkaji tentang  sejarah, pengertian dan sumber-sumber hukum perusahaan; kedudukan hukum perusahaaan dalam 
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MK sistem hukum nasional; bentuk-bentuk Perusahaan ditinjau dari jumlah pemilik modal; dari segi himpunan; dan dari segi status 

hukumnya; serta kaitan hukum perusahaan dengan kearifan lokal. 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Hukum Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 

Sejarah, pengertian, dan hukum perusahaan serta 
sumber-sumber hukum perusahaan 

Kedudukan hukum perusahaaan dalam 
sistem hukum nasional 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Kaitan hukum perusahaan dengan kearifan lokal 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 
Setelah mengikuti mata kuliah hukum perusahaan, Mahasiswa semester 
III jurusan hukum bisnis mampu untuk menganalisa hukum perusahaan 
yang ada di Indonesia, baik secara mandiri maupun kelompok. 

Bentuk-bentuk Perusahaan ditinjau dari 
segi jumlah pemilik modal 

Bentuk-bentuk Perusahaan ditinjau dari 
segi himpunan 

Bentuk-bentuk Perusahaan ditinjau dari 
segi status hukumnya 
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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-III Mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah, 
pengertian, dan hukum 
perusahaan serta sumber-
sumber hukum 
perusahaan 

Perjalanan sejarah hukum perusahaan 
yang melintasi negara-negara 
 
Pengertian hukum perusahaaan menurut 
bahasa, beberapa peraturan perundang-
undangan dan legal thinker 
 
Sumber-sumber hukum perusahaan 

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

25 

IV-V Mahasiswa mampu 
menjelaskan kedudukan 
hukum perusahaaan 
dalam sistem hukum 
nasional 

Hukum perusahaan dalam bingkai hukum 
ekonomi 
 
Hukum perusahaan dalam bingkai 
dagang/perdata (privat) 
Hukum perusahaan dalam bingkai hukum 
administrasi negara (publik) 

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

12.5 

VI-VII Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi bentu-
bentuk perusahaan dari 
segi pemodalnya 

Usaha perseorangan 
 
Usaha dalam bentuk institusi atau badan 
(persekutuan) 

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 
mengidentifikasi bentuk-
bentuk perusahaan dari 
segi himpunan  

Himpunan orang (persoonen 

associatie/nirlaba) 

 

Himpunan modal (capital 

associatie/laba) 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

25 

XI-XII Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi bentuk-
bentuk perusahaan dari 
segi himpunan 

Bentuk usaha/perusahaan badan hukum 
 
Bentuk usaha/perusahaan non badan 
hukum 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 
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XIII-XV Mahasiswa mampu 
menjelaskan kaitan 
hukum perusahaan 
dengan kearifan lokal 

Kajian tentang kearifan lokal dan corporate 

culture 

 

Pengelolaan lingkungan oleh perusahaan 
berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal 
 
Memaknai program corporate social 
responsbility: proses transformasi sosial 
berbasis kearifan lokal 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

XVI Evaluasi Akhir Semester tdk 
diberi 
bobot 
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