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A. Deskripsi 
Mahasiswa memperoleh pengetahuan Hukum Perbankan dan lembaga pembiayaan melalui pengkajian teoritis ketentuan perundang-undangan dan konvensi internasional 

bidang perbankan dan pengkajian praktis terhadap pelaksanaan perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia. Dengan demikian mahasiswa memperoleh pengetahuan 

komprehensif tentang arti penting jasa perbankan lembaga pembiayaan secara aktual baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional. 

 

B.   Model Pembelajaran 

      Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,  
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UU bidang Perbankan dan peraturan lembaga pembiayaan 

 

 
 



 

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan PenilaianPelaksanaan kuliah berlansung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan 

UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B ( 66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan 

E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang. 

  



RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI 

 
Mata Kuliah : Hukum Perbankan dan Lembaga 

Pembiayaan 

Semester : III Kode : HUK224 

Prodi : Magister  Ilmu Hukum Dosen : Dr. Rio Christiawan.,SH.,M.Hum.,M.Kn SKS : 2 

Kompetensi : Mampu memahami dan mampu mengembangkan penerapan hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan mampu menyelesaikan kasus-kasus 

perbankan dan lembaga pembiayaan aktual di Indonesia 
(1) 

Minggu 

Ke 

(2) 
KemampuanAkhir 
Yang Diharapkan 

(3) 
Materi 

Pembelajaran 

 

(4)  
Bentuk 

Pembelajaran 

(5) 
Kriteria (Indikator) Penilaian 

(6) 
Bobot 
Nilai 

1 Mahasiswa memahami Sejarah 

Perbankan di Indonesia 

Periode penjajahan Belanda, penjajahan 

Jepang, kemerdekaan: pada pemerintah 

orde lama, orde baru, dan masa reformasi 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Sejarah Perbankan di Indonesia 

7% 

2 Mahasiswa dapat memahami 

Pengertian dan keberadaan hukum 

perbankan   

Pengertian hukum perbankan, sumber 

hukum perbankan, factor-faktor yang 

mendukung pembentukan hukum 

perbankan 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Pengertian dan keberadaan hukum 

perbankan   

7% 

3 Mahasiswa dapat memahami Fungsi 

dan tujuan lembaga perbankan 

Mengidentifikasi dan menjelaskan: 

 a. fungsi dan tujuan lembaga perbankan 

b. tujuan pendirian lembaga perbankan 

c. asas-asas perbankan 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Fungsi dan tujuan lembaga 

perbankan 

7% 

4 Mahasiswa dapat memahami 

Lembaga Perbankan dan Bank 

Sentral Indonesia 

 

Organisasi perbankan: menyangkut organisasi 

ekstern, organisasi intern, unit banking sistem.  

Mengidentifikasi dan menjelaskan  

 1.kriteria kewenangan bank sentral 

 2. modal bank sentral dan dasar hukumnya 

 3. usaha bank sentral 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Lembaga Perbankan dan Bank 

Sentral Indonesia 

 

7% 



5 Mahasiswa dapat memahami 

Klasifikasi sumber dana perbankan 

 

mengidentifikasi dan menjelaskan  

1. kriteria sumber dana bank  

2. Arti pentingnya modal bank 

3.  Sumber dana dari masyarakat 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, Problem Based learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Klasifikasi sumber dana perbankan 

 

7% 

6 Mahasiswa dapat memahami 

Peranan Bank Indonesia membina 

dan mengawasi Bank 

Mengindentifikasi menjelaskan: 

a. Membina dan Mengawasi tingkat  

kesehatan bank 

b. Membina dan Mengawasi kualitas aset, 

manajemen, rentabilitas, likuitas dan 

solvabilitas 

c. Membina dan mengawasi aspek yg 

berhubungan dengan usaha bank 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, Problem Based learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Peranan Bank Indonesia membina 

dan mengawasi Bank 

7% 

7 Mahasiswa dapat memahami  

Pelanggaran ketentuan perbankan 

 

Mengindentifikasi dan  menjelaskan : 

a. Pelanggaran pemberian keterangan nasabah 

b. Pelanggaran pemberian keterangan dalam 

menjalankan usaha 

c. Pelanggaran untuk keuntungan pribadi atau 

keluarga serta pihak terafiliasi 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, small group discussion 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Pelanggaran ketentuan perbankan 

 

8% 

UTS 

8 Mahasiswa dapat memahami  

pengertian perusahaan pembiayaan 

dan dasar hukum perusahaan 

pembiayaan 

a. Pengertian perusahaan pembiayaan 

b. Dasar Hukum Perusahaan 

Pembiayaan 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian perusahaan pembiayaan 

dan dasar hukum perusahaan 

pembiayaan 

7% 

9 Mahasiswa dapat memahami  aspek 

hukum dalam pembiayaan leasing 

Leasing (sewa guna usaha) 

a. Pengantar 

b. Para pihak dalam kontrak leasing 

c. Hubungan hukum para pihak 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan aspek 

hukum dalam pembiayaan leasing 

7% 



d. Mekanisme transaksi Leasing 

e. Jenis leasing 

f. Pokok-pokok yang perlu diatur 

dalam kontrak pembiayaan leasing 

10 Mahasiswa dapat memahami  aspek 

hukum dalam pembiayaan factoring 

Factoring (anjak piutang) 

a. Pengantar 

b. Para pihak dalam kontrak factoring 

c. Hubungan hukum para pihak 

d. Mekanisme transaksi factoring 

e. Jenis Factoring 

f. Potensi Risiko dalam pembiayaan 

factoring 

g. Pokok-pokok yang perlu diatur 

dalam kontrak pembiayaan factoring 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan aspek 

hukum dalam pembiayaan factoring 

7% 

11 Mahasiswa dapat memahami  aspek 

hukum dalam pembiayaan modal 

ventura 

Modal ventura 

a. Pengantar 

b. Para pihak dalam kontrak modal 

ventura 

c. Hubungan hukum para pihak 

d. Mekanisme transaksi modal ventura 

e. Bentuk pembiayaan modal ventura 

f. Potensi Risiko dalam pembiayaan 

modal ventura 

g. Pokok-pokok yang perlu diatur 

dalam kontrak pembiayaan modal 

ventura 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, Problem Based learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan aspek 

hukum dalam pembiayaan modal 

ventura 

7% 



12 Mahasiswa dapat memahami  

tentang aspek hukum dalam 

pembiayaan konsumen 

 

Pembiayaan Konsumen 

a. Pengantar 

b. Para pihak dalam kontrak 

pembiayaan konsumen 

c. Hubungan hukum para pihak 

d. Mekanisme transaksi pembiayaan 

konsumen 

e. Bentuk pembiayaan konsumen 

f. Potensi Risiko dalam pembiayaan 

konsumen 

g. Pokok-pokok yang perlu diatur 

dalam kontrak pembiayaan konsumen 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, Problem Based learning 

Tugas : Buatlah makalah tentang 

penerapan teori filsafat hukum 

dalam bidang hukum yang 

saudara tekuni dengan isu hukum 

yang aktual 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang aspek hukum dalam 

pembiayaan konsumen 

 

8% 

13 Mahasiswa dapat memahami  aspek 

hukum dalam kontrak kartu kredit  

Kartu Kredit 

a. Pengantar 

b. Para pihak dalam kartu kredit 

c. Hubungan hukum para pihak 

d. Mekanisme transaksi kartu kredit 

e. Potensi Risiko dalam pembiayaan 

kartu kredit 

f. Pokok-pokok yang perlu diatur 

dalam kontrak pembiayaan kartu kredit 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, small group discussion 

Mahasiswa dapat menjelaskan aspek 

hukum dalam kontrak kartu kredit  

7% 

14 Mahasiswa dapat memahami  aneka 

kontrak terkait pada kontrak 

perbankan dan pembiayaan 

1. Amandemen/addendum perjanjian 

kredit 

2. Akta pengakuan utang 

3. Pengalihan Hak dalam Kontrak 

(cessie) 

4. Pengalihan Kewajiban (delegasi) 

5. Kontrak untuk kepentingan pihak 

ketiga (beneficiary) 

6. Pembaharuan kontrak (novasi) 

7. Pergantian kreditur dalam kontrak 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning,Collaborative 

learning, small group discussion, 

Responsi 

Mahasiswa dapat memahami  aneka 

kontrak terkait pada kontrak 

perbankan dan pembiayaan 

7% 
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