
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

BMG104 HUKUM BISNIS 

 
 

Issue/Revisi : R2 Tanggal :  08 April 2019 

Mata Kuliah : Hukum Bisnis Kode MK :  BMG104 

Rumpun MK : MKMI Semester :  2 

Dosen Penyusun 
: Dr. Yohanes Totok Suyoto, S.S., M.Si.,  
  CPM(ASIA). 

Bobot (sks) :  3 sks 

Penyusun, 

 

Dr. Yohanes Totok Suyoto, S.S., M.Si., 

CPM(ASIA). 

Menyetujui, 

 

Dr. Hastuti Naibaho, S.E., M.Si, 

CHRP. 

 Mengesahkan, 

 

Dr. Dion Dewa Barata, S.E., M.S.M 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Capaian Pembelajaran (CP) 

CPL - PRODI 

S7 
 
 
 

KU3 
 
 
 
 
 
 
 

KK5 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 
 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir serta mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

Mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu 

manajemen yang mencakup manajemen pemasan, manajemen sumber 

daya manusia, manajemen keuangan,  manajemen operasi, perilaku 

organisasi, manajemen perubahan, manajemen stratejik, perilaku 

konsumen, manajemen risiko, statistika bisnis, kepemimpinan, 

kewirausahaan dalam industri kreatif, etika penelitian bisnis, regulasi 
pada level lokal-regional-nasional-global, kaidah dan teknik komunikasi  

bisnis dan lintas-budaya dalam rangka menghasilkan kinerja 

organisasional yang tinggi pada level organisasi binis khususnya industri 

kreatif atau kewirausahaan. 

CP-MK 

CPMK1 
 
 
 
 
CPMK2 
 
 
 
CPMK3 

Mahasiswa mampu memahami pengertian dasar tentang ilmu hukum 
perdata, hukum dagang, hukum perikatan, hukum perseroan, dan 
bentuk-bentuk kegiatan usaha. 
 
Mahasiswa mampu memahami pengertian perjanjian-perjan j ian kredi t 
bank, pengikatan jaminan, hukum pasar modal, undang-undang anti 
monopoli dan persaingan tidak sehat, perijinan dalam bidang usaha dan 
penyelesaian sengketa. 
 
Mahasiswa mampu menguasai berbagai kasus hukum yang  berka i tan 
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dengan bisnis berskala nasional maupun internasional. 

Deskripsi Singkat MK 

Hukum Bisnis merupakan mata kuliah yang membahas mengenai hukum yang 
menyangkut aktivitas bisnis. Melalui matakuliah ini diharapkan agar mahasiswa 
dapat memahami pengertian dasar tentang ilmu hukum perdata, hukum  dagang, 
hukum perikatan, hukum perseroan, dan bentuk-bentuk kegiatan usaha, perjanjian-
perjanjian kredit bank, pengikatan jaminan, hukum pasar modal, undang -undang 
anti monopoli dan persaingan tidak sehat, perijinan dalam bidang usaha dan 
penyelesaian sengketa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, 
mahasiswa akan dibantu mendapatkan perspektif konrit dari pakar -pakar hukum  
yang menangani masalah hukum bisnis praktis. Dengan demikian, metode 
pembelajaran yang diterapkan untuk pembelajaran mata kuliah ini 
mengkombinasikan kuliah klasik di kelas dengan aktivitas diluar ke las , m isa lnya 
kunjungan ke kantor-kantor hukum. 

Materi Pemebelajaran/Pokok 
Bahasan 

1. Mengenal hukum bisnis 

2. Badan hukum yang berlaku di Indonesia 

3. Legalitas perusahaan 

4. Lembaga Pembiayaan 

5. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis 

6. Perlindungan Konsumen 

7. Hak atas kekayaan intelektual 

8. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis 

9. Alternative Dispute Resolution (negosiasi, mediasi dan konsolidasi) 

10. Kepailitan 

11. Review semua materi 

Pustaka 

Utama 

Asyhadie, Z. (2012). Hukum Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

Pendukung 

Imaniyati, N. S. (2009). Hukum Bisnis: Telaah tentang Perilaku dan Kegiatan 
Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Media Pembelajaran 

Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

 LCD proyektor 

Team Teaching 
 
 

Mata Kuliah Prasyarat 
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi 
Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

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

1 

Mampu memahami dan 
menjelaskan mengenal 
hukum bisnis 
 

Ketepatan dalam 
memahami dan 
menjelaskan konsep 
hukum bisnis 
 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & 
Collaborative and  
problem based 
learning, Tugas 
Kelompok 

Mengenal 
hukum bisnis 

 

2-3 

Mampu 
mengidentifikasi, 
menjelaskan, 
berkomunikasi dan 
bekerja sama dengan 
badan hukum yang 
berlaku di Indonesia 
 

Ketepatan dalam 
mengidentifikasi, 
menjelaskan, 
berkomunikasi dan 
bekerja sama 
dengan badan 
hukum yang berlaku 
di Indonesia 
 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & 
Discovery learning 

Badan hukum di 
Indonesia 

 

4 

Mampu memahami dan 
menjelaskan legalitas 
perusahaan 

Ketepatan dalam 
memahami dan 
menjelaskan 
legalitas perusahaan 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & small 
group discussion 

Legalitas 
perusahaan 

 

5 
Mampu menjelaskan 
lembaga pembiayaan 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
lembaga 
pembiayaan 

Kebenaran dan 
kelengkapan 
penjelasan 

Diskusi & Test 
(Quiz 1) 

Lembaga 
Pembiayaan 

50% 

6 

Mampu analisis 
terhadap bentuk-bentuk 
kerjasama dalam 
kegiatan bisnis 

Ketepatan dalam 
menganalisis bentuk-
bentuk kerjasama 
dalam bisnis 

Kelengkapan 
analisis 
Presentasi 
kelompok 

Ceramah & 
Cooperative 
Learning 

Bentuk-bentuk 
kerjasama 
dalam kegiatan 
bisnis 

 

7 

Mampu 
mengidentifikasi, 
analisis masalah hukum 
Perlindungan 
Konsumen 

Ketepatan dalam 
mengidentifikasi, 
menganalisis 
masalah hukum 
Perlindungan 
Konsumen 

Kelengkapan 
identifikasi dan 
analisis 
kerja sama 
 

Ceramah, 
Discovery Learning 
& Problem Based 
Learning 

Perlindungan 
Konsumen 

 

8 
Evaluasi Tengah Semester :  

Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 

Mampu menjelaskan 
Hak atas kekayaan 
intelektual 

Ketepatan dalam 
menjelaskan ha 
katas kekayaan 
intelektual 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & 
Collaborative 
Learning 

Hak atas 
kekayaan 
intelektual 

 

10 

Mampu menjelaskan 
dan analisis aspek 
pajak dalam kegiatan 
bisnis  

Ketepatan dalam 
menjelaskan dan 
menganalisis aspek 
pajak dalam kegiatan 
bisnis 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & Diskusi 
Aspek pajak 
dalam kegiatan 
bisnis 

 

11-12 

Mampu menjelaskan 
dan menganalisis 
Alternative Dispute 
Resolution (negosiasi, 
mediasi dan 
konsolidasi) 

Ketepatan dalam 
menjelaskan dan 
menganalisis 
Alternative Dispute 
Resolution 
(negosiasi, mediasi 
dan konsolidasi) 
 

Ketepatan dan 
kelengkapan  

Diskusi & Test 
(Quiz 2) 

Alternative 
Dispute 
Resolution: 
negosiasi, 
mediasi, dan 
konsolidasi 

50% 
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi 
Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

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

13 
Mampu menjelaskan 
Kepailitan 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
Kepailitan 
 

Ketepatan dan 
kelengkapan 

Ceramah & Diskusi Kepailitan 10% 

14 

Mampu menjelaskan 
mempresentasikan 
Review semua materi 

Ketepatan dalam 
menjelaskan materi 
pembelajaran  

Kelengkapan, 
kedalaman, dan 
ketajaman analisis 

Presentasi UAS 
(Tugas makalah) 

Review semua 
materi 

20% 

16 
Evaluasi Akhir Semester:  
Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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