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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 7 612-KRIKO I UNTAR/vlll/2020
TENTANG

KURIKUTUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKUTTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Men imbang

a.

b.

c.

d.

Mengingat

1.

2.

bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan isi
maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran.
bahwa berdasarkan hasil Peninjauan dan Workshop Kurikulum Program
Studi tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2020 yang dilakukan oleh
Program Studi dan Lembaga Pembelajaran.
bahwa sesuai dengan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran, telah ditetapkan
bahwa Kurikulum di atas perlu mendapat pengesahan dari Rektor
sebelum diberlakukan.
bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan Kuputusan Rektor
Universitas Tarumanagara tentang Perpanjangan Kurikulum Program
Studi MaBister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 112,

3.

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional lndonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 831);
Peraturan Menteri Penddikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16,

4.
5.
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6. Surat

Edaran Direlctur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
2551B/SENllll2016 tentanB Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan

TingSi;

7.
8.
9.

Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang
Statuta Universitas Tarumanagara.
Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 125 tentang Penyusunan
Kurikulum;
Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 57
tentang
Penyelenggaraan Pembelajaran;

10.

Rekor Universitas

Tarumanagara Nomor: 7078KR/Untar/Vl/2018 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran

Keputusan
Lampau;

11.

Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7424KR/Untar lVl /2020 tentang Penyelenggaraan Remedial;

12.

Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7399KR/UntarllY 12020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar pada
Kampus Merdeka Universitas Tarumanagara.

MEMUTUSl(AN

Menetapkan

:

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAI(ULTAS
HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Kesatu

:

Menetapkan Kurikulum Pro8ram Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara yang ditetapkan sebagaimana
dilampirkan dalam keputusan ini.

Kedua

:

Kurikulum sebagaimana ditetapkan terhitung berlaku mulai Semester Ganjil
2O2O/2021.

Ketiga

:

Memberikan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada
Pimpinan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum

mengupayakan pengembangannya bagi pengembangan
penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan

serta

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Keempat

:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur tersendiri
dalam Keputusan Rektor dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
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Kelima

:

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 07 Agustus
REKTOR

AGUSTINUS PURNA
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Lampiran
KePutusan Rektor
Nomor: 7612-KR/KO/UNTAR/vl lll2020

KURIKUIUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUD] MAGISTER KENOTARIATAN
FAKUTTAS HUKUM UNIVERSTTAS TARUMANAGARA
I. IDENTITAS

A. Pro8ram Studi
B. Jenjang

:

Pendidikan

Matlster l(enotariata n

: Magister

C. Jurusan

: llmu Hukum

D. Fakultas

: Hukum

E.
F.

II.

Pendirian/ljin Program Studi

: Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Akreditasi

Tinggi Republik lndonesia, Nomor: 309/KPT/|/2015
: Akreditasi "8" dengan Keputusan BAN-PT Nomor
2452ISIVBAN PT I Akred I M lxl 2Ot8

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5157);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perturuan Tinggi {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014

Nomor16,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5500);

4.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentant Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional lndonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2013 Noor 831);

5.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
1
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6.

surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25518/SENllll2O16 tentang Panduan
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;

7.

Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2OL6/X/m,GPRNT tentang Statuta
Universitas Taruma nagara;

8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 125 tentang Penyusunan Kurikulum.
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 67 tentang
Penyelenggaraan Pembelajaran.
10.

Keputusan Rektor Universitas TarumanaSara Nomor: 7078-KR/Untary'yl/2o18
tentang Penyelengtaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

ll.Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 742+KR/UnlarNl/2O2O
tentang Penyelenggaraan Remedial.
12. Keputusan

Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7399-KR/Untar/lv/2020

tentang Penyeleng8araan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka Universitas
Tarumanagara.

I[.

VtSt DAII

A.

MtS

Vlsi dan Mbl Unlycrsltas farumanatara

lftsi:

Menjadi Universitas Entrepreneurial UngSul yang memiliki lntegritas

dan

Profesionalisme di Asia Tentgara.

Misi:

1.

Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai lntegritas, Profesional,
dan Entrepreneurship (lPE).

2.

MenyelengSarakan dan mengembangkan kegiatan tridharma bagi seluruh sivitas

akademika

yang

berlandaskan nilai-nilai integritas, profesional dan

entrepreneurship,
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3.

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni secara berkesinambungan.

4.

Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai
pihak baik dalam maupun luar negeri dalam nlngka memperluas jejaring.

B. Visi dan Mbi Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara memiliki visi dan misi, sebagai orientasi
penyelenggaraan Program Studi llmu Hukum, yaitu:
Visi

Menjadi Fakultas Hukum unggul

di

Asia Tenggara yang memiliki integritas,

profesionalisme dan jiwa kewirausahaan pada tahun 2025.

Misi

1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengacu pada

Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNI) dan berlandaskan nilai-nilai
integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.

2.

Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
dan implementasinya di masyarakat.

3.

Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi ilmu pengetahuan

dan penelitian bidang hukum yang telah dilakukan guna memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan mendukung kegiatan dunia usaha.

4.

Mengembangkan

kerja sama dan memanfaatkan ilmu hukum

secara

berkesinambungan untuk mencapai keunggulan fakultas dan meningkatkan
integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.

C. Visi, Misi, Tujuan Program Studi Magister Kenotadatan
Magister Kenotariatan memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagi orientasi
penyelenggaraan program studi tersebut yaitu:
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Vasi

Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan unggul di Asia Tenggara yang memiliki
integritas, profesionalisme dan jiwa kewirausahaan dalam bidang hukum perusahaan
dan properti pada tahun 2025.

Misi

1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Program Magister Kenotariatan

yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNI)

dan

berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta iiwa kewirausahaan;

2.

Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
kenotariatan yang mendukung kegiatan perusahaan dan properti di masyarakat;

3.

Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi

pengetahuan

dan penelitian untuk mendukung

dari

ilmu

pengembangan hukum

perusahaan dan properti;

4.

Mengembangkan kerjasama dan memanfaatkan kompetensi Profesi Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara berkesinambungan untuk mencapai
keunggulan Program Studi Magister Kenotariatan dan meningkatkan integritas,
profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.

IV. PROFIT LUTUSAN

1. Notaris
2. PPAT
3. Pejabat Lelang (elas ll
4. Akademisi
5. Perbankan
6. Penasehat Hukum Perusahaan
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V. CAPAIAN PEMBEWARAN TULUSAN
PROFIT TUTUSAN
Notaris

CAPAIAN PEMBETA'ARAN LUTUSAN
SIKAP

s1
s2
s3

s4
ss
s6
s7
s8
s9

s10

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap reli8ius.

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

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
berperan sebagai warga negara yanS bantga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa taflggungjawab pada negara dan
bangsa;
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinalorang lain;

bekerja sama dan memiliki kep€kaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkun8an;

taat hukum dan disiplin dalam kehidupan

bermasyarakat dan

bernegara;

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, kejuangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

P2

P3
P4
P5
P5
P1
P8

Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Menguasai pengetahuan dan teknik terkait metode penelitian hukum
dan proposal penelitian
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasarTPA
Menguasai penSetahuan badan usaha dan badan hukum
MenSuasai pengetahuan Perbankan Konvensional dan Syariah
Menguasai pengetahuan Orang, Keluarga, dan Kewarisan
MenSuasai pengetahuan Aneka Perjaniian dan Akta PPAT

I(ETRAMPII.AN UMUM
KU1

KU2
KU3

XU4

KU5
KU6

mampu menyelesaikan peker.iaan berlingkup luas dan menganalisis
data dengan beraBam metode yang sesuai , baik yang belum maupun
yan8 sudah baku
mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur
mampu meme(ahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidant keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertan8sung jawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menwsun laporan hasil dan proses keria secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yan8 membutuhkan

Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam
pekerjaannya
mampu bertan8gungiawab atas pencapaian hasil keria kelompok dan
5
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CAPAIAN PEMBEI.AIARAN LUTUSAN
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

PROFII LUTUSAN

yang ditugaskan kepada pekeria yang berada di

bawah

tan8gungiawabnya
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok keria yang
KU7

berada dibawah tangtungiawabnya, dan mengelola pengembangan
kompetensi kerja secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, men8amankan,
KU8

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

KU9

KUlO

mampu memecahkan masalah pekeriaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses keria secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

XETRAMPITAN XHUSUS
KK1

mampu memahami dan menguasi tentang dasar{asar ilmu hukum
kenotariatan.

KK2

Mampu memahami langkah-langkah bagaimana cara melakukan
penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian
hukum

KK3

KK4
KK5
KK6
KK7
KK8

PPAI

Mampu mengaplikasikan pentetahuan ilmu hukum di bidang hukum
kenotariatan antara lain hukum waris, hukum penanahan, hukum
perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Mampu membuat dan menyusun akta-alta notariel secara tepat dan
baik.

Mampu memahamiesensi perikatan dan penyusunan kontrak

Mampu memahami peraturan dan kode etik iabatan notaris secara
utuh.

Memiliki etika dan integritas dalam menjalankan profesi hukum
kenotariatan.
Mampu menganalisa dan memecahkan persoalan-peBoalan akta-alta
notariel dengan bidant ilmu kenotariatan

SIKAP

s1
s2
s3

s4

s5
s6
s7
s8

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius.

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

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemaiuan peradaban berdasarkan Pancasila;
berperan sebatai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinalo.ang lain;
bekeria sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan linSkungan;
taat hukum dan dislplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
6
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PROFIL TUTUSAN
s9

s10

CAPAIAN PEMBEI.A.'ARAN TUTUSAN
menunrukkan sikap b€rtanggungjawab atas pekerjaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, kejuangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

?2

P3
P4
P5
P5
P7
P8
P9

P10

Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Menguasai pengetahuan dan teknik terkait metode penelitian hukum
dan proposal penelitian
Menguasai penSetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum p€rusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasar TPA
Menguasai pengetahuan badan usaha dan badan hukum
Menguasai pengetahuan Perbankan Konvensional dan Syariah
Menguasai pengetahuan Orang, Keluarga, dan Kewarisan
Menguasai pengetahuan Aneka Perjaniian dan Akta PPAT
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasardasar TPA

UMUM
mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis

KETRAMPILAN

KtJl

data dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun
yang sudah baku
KU2
KU3

KU4

KU5

KU5

mampu menuniukkan kineria bermutu dan terukur
mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan benanggungjawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses keria secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

Mampu bekeria sama, b€rkomunikasi, dan berinovatif

dalam

pekerjaannya

mampu b€rtanggungiawab atas pencapaian hasil keria kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang dituSaskan kepada pekeria yang berada di

bawah

tanggunEjawabnya
KU7

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggungiawabnya, dan mengelola pengembangan
kompetensi kerja secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
XU8

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

KU9

KUlO

mampu memecahkan masalah pekeriaan dengan sifat dan kontek yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
lo8is, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan
7
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PROFIL

tUIUSAN

CAPAIAN PEMBETA'ARAN LULUSAN
KETRAMPILAN KHUSUS
KX1

mampu memahami dan menguasi tentang dasardasar ilmu hukum
kenotariatan,

KK2

Mampu memahami langkah-langkah bagaimana cara melakukan
penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian
hukum

KK3

KK4
KK5
KK6
KK7
KK8

Pejabat Lelang Kelas

I

Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum
kenotariatan antara lain hukum waris, hukum pertanahan, hukum
perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Mampu membuat dan menyusun akta-akta notariel secara tepat dan
baik.

Mampu memahami esensi perikatan dan penyusunan kontrak

Mampu memahami peraturan dan kode etik jabatan notaris se€ara
utuh.

Memiliki etika dan integritas dalam menjalankan profesi hukum
kenotariatan.
Mampu menganalisa dan memecahkan persoalan-persoalan akta-akta
notariel dengan bidang ilmu kenotariatan

SIKAP
s1

Benakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius.

Menjunjung

tingti nilai

kemanusiaan dalam menjalankan tugas

berdasarkan a8ama, moral, dan etika;

Eerkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

s4

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
berperan sebagai waBa negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;

s5
56

s7
s8
s9
s10

menghargai keanekaraSaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungaU

taat hukum dan disiplin dalam kehidupan

bermasyarakat dan

bernegara;
menSinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunjukkan sikap bertanggungiawab atas pekerjaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, keiuangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

P2

P3
P4
P5

Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Mentuasai pengetahuan dan teknik terkait metode penelitian hukum
dan proposal penelitian
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelanS.
Menguasai pengetahuan dasar{asar TPA
MenSuasai pengetahuan badan usaha dan badan hukum
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PROFIT TUTUSAN
P6
P7
P8
P9

P10

Menguasai pengetahuan Perbankan Konvensional dan Syariah
Menguasai pengetahuan Orang, Keluarga, dan Kewarisan
Menguasai pengetahuan Aneka Perjanjian dan Akta PPAT
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasarTPA

UMUM
mampu menyelesaikan pekerjaan berlin8kup luas dan menganalisis
data dentan beratam metode yang sesuai , baik yang belum maupun

KETRAMPILAN
KU1

yang sudah baku
KU2
KU3

(u4
KU5

KU5

KU7

mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur
mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertangSung iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, sena mengomunikasikannya secara efekif kepada pihak lain
yang membutuhkan

Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif

dalam

pekerjaannya
mampu bertanggungiawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerraan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan
kompetensi keria secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
(u8

dan

menemukan kembali data untuk meniamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

XU9

KUlO

mampu memecahkan masalah p€kerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menwsun laporan hasil dan proses keria secara akurat dan

sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain

yang membutuhkan
(ETRAMPII.AN XHUSUS
KK1

mampu memahami dan menguasi tentang dasar{asar ilmu hukum
kenotariatan.

KK2

Mampu memahami langkahJangkah bagaimana cara melakukan
penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian
hukum

KK3

KK4

Akademisi

Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum
kenotariatan antara lain hukum perbankan, hukum perusahaan dan
hukum lelang.
Memiliki etika dan integritas dalam menialankan profesi Pe.,abat Lelang
Kelas l.

SIKAP

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius.
s2

Menjunjun8 tinggi nilai kemanusiaan dalam menialankan tugas
9
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PROFIL LULUSAN

berdasarkan agama, moral, dan etika;
s3

54

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

b€rperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungiawab pada negara dan
bangsa;

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
56

58

s9
s10

kepercavaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
bekeria sama dan memiliki kepekaan sosial serta kep€dulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunjukkan sikap bertanggungiawab atas p€keriaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, kejuangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

P2

P3
P4
P5
P5
P7
P8
P9

P10

Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Menguasai pengetahuan dan teknik terkait metode penelitian hukum
dan proposal penelitian
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar{asar TPA
Menguasai pengetahuan badan usaha dan badan hukum
Menguasai pengetahuan Perbankan Konvensional dan syariah
Menguasai pengetahuan Orang, Keluarga, dan Kewarisan
Menguasai pengetahuan Aneka Perjaniian dan Akta PPAT
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasar TPA

UMUM
mampu menyelesaikan pekeriaan berlingkup luas dan menganalisis

KETRAMPITAN
KU1

data dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun
yan8 sudah baku
KU2
KU3

KU4

KU5

KU5

mampu menunjukkan kineria bermutu dan terukur
mampu meme€ahkan masalah pekeriaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung.iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun lapnran hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

Mampu bekeria sama, berkomunikasi, dan berinovatif

dalam

pekerraannya

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekeriaan
yang ditugaskan kepada pekeria yang berada di bawah
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CAPAIAN PEMBETAJARAN LUTUSAN

PROFIL TUTUSAN

tanggunSiawabnya
KU7

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok keria yang
berada dibawah tanggungiawabnya, dan mengelola pengembangan
kompetensi keria secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
KU8

dan

menemukan kembali data untuk meniamin kesahihan dan mencegah
plaBiasi

KU9

KUlO

mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

KETRAMPILAN KHUSUS
KK1

mampu memahami dan menguasi tentang dasardasar ilmu hukum
kenotariatan.

KK2

Mampu memahami langkah-langkah bagaimana cara melakukan
penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian
hukum

Mampu menganalisis dan mengetahui pengetahuan ilmu hukum di

Perbankan

KK3

bidang hukum kenotariatan antara lain hukum waris, hukum

KK4

pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Memiliki etika dan integritas sebagai akademisi

SIKAP

s1

Benakwa kepada Tuhan YanB Maha Esa dan mampu menun.iukkan
sikap reliEius.

Meniunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
s3

s4

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bemegara, dan kemaruan peradaban berdasarkan Pancasila;

berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungiawab pada negara dan
bangsa;

s5
56

s7
s8
s9
510

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinalorang lain;

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lin8kungan;

taat hukum dan disiplin dalam

kehidupan bermasyarakat dan

bernegara;
menBinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunlukkan sikap bertanggungiawab atas pekeriaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, kejuangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

P2

Menguasai pengetahuan tentang dasardasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Menguasai pengetahuan dan teknik terkait metode p€nelitian hukum
dan proposal penelitian
11
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PROFIL TULUSAN
P3

Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.

P4

Menguasai pengetahuan dasardasar TPA

P5

Menguasai pengetahuan badan usaha dan badan hukum
Menguasai pengetahuan Perbankan Konvensional dan Syariah
Menguasai pengetahuan Orang, (eluarga, dan Kewarisan
Menguasai pengetahuan Aneka Perjaniian dan Akta PPAT

P5
P7
P8
P9

P10

Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelanS.
Menguasai pengetahuan dasar{asarTPA

I(ETRAMPITAN UMUM
KU1

mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis
data dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun
yang sudah baku

KU2
KU3

KU4

KU5

(u6

KU7

mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur
mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses keria secara akurat dan
sahih, sena mentomunikasikannya secara e{ektif kepada pihak lain
yang membutuhkan
Mampu bekeria sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam
pekerjaa nnya

mampu bertanggungiawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyel€saian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekeria yang berada di

bawah
tanggungjawabnya
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggungiawabnya, dan mengelola pengembangan
kompetensi keria secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
KU8

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

KU9

KUlO

mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanSgung jawab atas hasilnya secara mandiri.

mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

KETRAMPII.AN KHUSUS
KK1

mampu memahami dan menguasi tentang dasar-dasar ilmu hukum
kenotariatan.

KK2

Mampu memahami langkah-langkah bagaimana cara melakukan
penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian
hukum

KK3

KK4

Mampu menganalisis mengaplikasikan pengetahuan ilmu hukum di
bidang hukum kenotariatan antara lain hukum waris, hukum
pertanahan, hukum perbankan, dan hukum perusahaan.
Mampu membuat dan menyusun akta-akta notariel secara tepat dan
baik.
72
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PROFIL LULUSAN
KK5
KK6

K(7
Penasehat Hukum
Perusahaan

Mampu memahami esensi perikatan dan penyusunan kontrak
Mampu memahami peraturan dan kode etik pejabat perbankan
Memiliki etika dan integritas dalam menialankan profesi perbankan.

SIKAP
s1
s2
s3

s4

8€rtakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunrukkan
sikap religius.

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

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, berne8ara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungiawab pada negara dan
bangsa;

s5

s5
s7
s8
59

s10

menghaBai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,

dan
kepercayaan, sena pendapat atau temuan orisinal orang lain;
bekeria sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunjukkan sikap bertangsunBiawab atas pekeriaan

di

bidang

keahliannya secara mandiri;

menginternalisasi

semangat kemandirian, keluangan,

dan

kewirausahaan.

PENGETAHUAN
P1

P2

P3
P4
P5
P6
P1
P8
P9

P10

Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu (teori) hukum
sebagai elemen dasar dalam pengembangan hukum ilmu hukum
kenotariatan.
Menguasai pengetahuan dan teknik terkait metode penelitian hukum
dan proposal penelitian
Menguasai pengetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasar TPA
Menguasai pengetahuan badan usaha dan badan hukum
Menguasai pengetahuan Perbankan xonvensional dan syariah
Menguasai pengetahuan Orang, Keluarga, dan Kewarisan
Menguasai pengetahuan Aneka Perjanjian dan Akta PPAT
Menguasai p€ngetahuan tentang hukum waris, hukum agrarian, hukum
pertanahan, hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang.
Menguasai pengetahuan dasar-dasarTPA

I(ETRAMPII.AN UMUM
KU1

mampu menyelesaikan pekeriaan berlingkup luas dan menganalisis
data dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun
yang sudah baku

KU2
KU3
KU4

mampu menunjukkan kineria bermutu dan terukur
mampu memecahkan masalah pekeriaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
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sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain

PROFIT TUTUSAN

Vang membutuhkan
KU5

KU5

Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif

dalam

pekeriaannya
mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil keria kelompok dan
melakukan sup€rvisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di

bawah

tangSunSjawabnya
KU7

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembantan
kompetensi kerja secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
(u8

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

XU9

KUlO

mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran
lo8is, inovatif, dan bertang8ung iawab atas hasilnya secara mandiri.
mampu menwsun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan

(ETRAMPII.AN I(HUSUS
KX1

mampu memahami dan menguasi tentang dasar{asar ilmu hukum
kenotariatan.

KK2

Mampu memahami langkah-langkah bagaimana cara melakukan
di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian

penelitian ilmiah
hukum
KK3

KK4
KK5
KK5
KK7

Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum
kenotariatan antara lain hukum waris, hukum penanahan, hukum
perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelang
Mampu membuat dan menyusun akta-akta notariel secara tepat dan
baik.

Mampu memahami esensi perikatan dan penyusunan kontrak

Mampu memahami peraturan dan kode etik jabatan notaris secara
utuh.

Memilikietika dan integritas dalam menialankan profesi.

VI. MATA KUTIAH

1.

Jumlah Mata (ullah dan Perolehan 51(s:
Program Studi Magister Kenotariatan mempunyai mata kuliah dengan jumlah total
sks 36 sks, baik untuk Program by Course maupun Program by Reseorch. Mahasiswa

wajib memperoleh sekurang-kurangnya 35 sks untuk mendapatkan lulus studi.

2.

Mata Kuliah terdiri atas:

a.

Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) untuk ProSram by Course adalah
sebanyak

8 mata kuliah dengan jumlah sk sebanyak 35 sks dan Mata
L4

Kuliah
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Wajib Program Studi (MKWP) untuk Program by Course sebanyak 7 mata kuliah
dengan jumlah sks sebanyak 35 sks.

b.

Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) untuk Program by Course adalah sebanyak 5
mata kuliah dengan jumlah sks sebanyak 26 sks dan Mata Kuliah Pilihan Bebas
(MKPB) untuk Program

by

Reseorch adalah sebanyak

7 mata kuliah

dengan

jumlah sks sebanyak 30 Sks.

3.

Matrik Mata (uliah Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan

(CPL)

Untuk setiap mata kuliah, cPL yang dibebankan pada mata kuliah sebagaimana
berikut:

Matrik Mata Kuliah by Course dan by Research Terhadap Capaian Pembelajaran
tulusan (CPL):
Mate

t
e
e

6
t{o

o

;

I

-gE

!E
!5

Capal.n P€mbelaj.r.n

SIXAP
s1

Bertakwa k€pada Tuhan YanS Maha €sa dan
mampu menunjukken sikap reliait6.

Menjunjunt tingSi nilai keman[siaan dalam
s2

menjalankan turas b€rdasartah aBama, mo6L dan
etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mt^u kehidupan

53

bermasyaEkat, berbanSsa, bemegara, dan
kemaiuan peiedaban berdasa.lan Pancaaila;
berpe6n sebagai warga neta6 yanS banSga dan

s4

s5

s6
57

cinta tanah air, memilili nasbnalifiE sena

rasa

tan8gungiarab pada negara dan bangsa;
men8har8ai keanel€ra8aman budaya, pandangao
agarB, dan keperceyaan, serta p€ndapat atau
temuan orisinal orang lain:
bekerja sama dan memiliki kep€kaan sosial serte
kepedulian terhadap masyaakat dan lingkun8an;
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernef, ar.;
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Mata
.6

e

E

f

T

r

NO

!

E

Ec

a!
capahn
Luluran
s8
s9
s10

=
-9a -!E
=3

P.mHai.r.n

e3

menBinternalisasi nilai, norma, danetika akademik;
menunjukkan sikap bertan88ungiawab atas
pekeriaan di bidang keahliannya s&ara mandiri;

menSintemalisasi

semangat
kejuanBan, dan kewirausahaan.

kemandinan,

PENGETAHUAN

Men8uasai p€nSetahuan te.tang dasariaser ilmu
P1

?2

(teori) hukum seba8ai el€men dasa. dalam
penSembanSan hukum ilmu hukun kenolariatanMenguasai pengetahuan dan teknik tertait flr€tode
penelitian hukum dan proposal pen€lltian

warit
hukum agrarian, hukum pertanahan, hukum
Menguasai pengetahuan tentanS hukum

P3

perbankan, hukum perusahaan dan hukum lelanS.
Menguasai pengetahuan dasarJa$r TPA

P5
P6
P7

Menguesai perBetahuan badan usaha dan badan
hulrum

Menguasal pengetahuan Pedankan l(onvensional
dan syariah

Mengua$i p€ngetahuan Or.n& Xeluar&, dan
Kewarisan

UMUM
mampu merryelesailan pekerjaan berlingtup luas
dan menganallsb datJ derEan bera8am metode
yang sesuai , baik yang belum naupun fang sudah

XETERAT', PII,A'{

XU1

xu2

XU3

baku
mampu menunjukkan kineria bermutu danterukur
mampu memecahk n ma$lah pelerje.n denSan
sifat dan kortels yan8 sesuai d€ngan bkrang

keahlian terapannya, didda.Ian pada pemiklEn
lo8is, inovatif, dan bertenggung Jawab atas hasilnya
secara

KU4

mandii.

mampu menyGun laporan hasll dan proses keria
sena
mentomunikasikannfa secara efektif kepada pihak
lain rana m€mbutuhkan

secan aku€t dan sehlh,

XETINAJ''PITAN I(HUSUS

x(1
K(2
(K3

mampu memahami dan menSuasi tentang dasardasar ilmu hukum kenotariatan.
Mampu nerhahami langkalFlagkah bagaimana
car3 melakukan peielitian ilmiah di bidang ilmu
hukum melalui metode fEnelitbn hukum
Mampu mengaplikesikan penSetahuan ilmu hukum
di bidang hukum kenotariatan antara lain hukum
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Mata
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E

warls, hukum p€rtanahan, hr*um perbankan,
hukuh perusahaan dan hukum lehrE.
(K4

Mampu membuat dan m€nyusun akta-ekta

(x5

Mampu mernahami esensi perikatan

(K6

Mampu memahami per.turan dan kode etll

o-!

3:
E

sb

Gpri.n Perhbalaj.r.n

2
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-e* :
EE
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iE
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EE
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ak

II

iab3tan notaris secara utuh.

Mampu menganallsa dan memecahkan peGoelanpeBoalan akta-akta nofariel denSan bidang ilmu
kemtaaiatan

Eat

Er
Eg
E:

IIIIIIIII

dan

(x8

E6

5

.EE

penyusunan kont6k

Memillki etila dao integrltar dahm m€njahnkan
pofesi hukum kenotariatan.

is
<h

eg
rE
E-S

nota el se6r. tepat dan baik.

(x7

z

!
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4. Sentra Keunggulan Akademlk

Mata kuliah program studi Magister Kenotariatan mencerminkan atau mendukung
Sentra Keunggulan Akademik (SKA), yaitu Kewirausahaan yang berkaitan dengan
keunggulan Hukum Perusahaan dan Properti.

5. lntegrasi Mata Kuliah

lntegrasi mata kuliah dapat dilakukan dengan program studi sejenis, lintas program
studi, dan antar jenjang Program Studi di lingkungan Universitas Tarumanagara.

a.

Mata Kuliah Program Studi Ma8ister Universitas Tarumanagara yang diakui dari
Program Studi Sarjana Universitas Tarumanagara adalah:

b.

1) Mata Kuliah PLKH

I

2) Mata Kuliah PLKH

9

(Legol Reseorch ) = 4 sks

(Teknik Pembuatan Akta) = 4 sks

Mata Kuliah Program Studi Magister Universitas Tarumanagara yang diakui oleh
Program Studi Doktor Universitas Tarumanagara adalah:
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1) Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum = 4 sks
2) Mata Kuliah Filsafat Hukum = 4 sks

3) Mata Kuliah Teori Hukum = 4 Sks

6. Rekognisi Pembelajaran tampau (RPt)

Dalam rangka memberikan kesempatan bagi setiap oran8 yang mendapatkan
pengakuan penyetaraan mata kuliah, program studi dapat melakanakan Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL):

a.

Bagi mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja, profesi tertentu dalam
perusahaan/organisasi, dan kegiatan lain yang layak dipertimbangkan selama 2
(dua) tahun dapat mengajukan RPL (sesuai kebijakan pro8ram studi).

b.

Maksimal RPL adalah 50% (lima puluh persen) dari Jumlah seluruh mata kuliah
yang dimiliki program studi.

7. PenyetaEan Kegiatan Ekstrakurikulel
Tujuan penyetaraan kegiatan ektrakurikuler adalah:

a. Untuk mengapresiasi

kegiatan ekstrakurikuler bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni dan/atau olah raga, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan magang yang dilaksanakan individu maupun kelompok.

b.

Pengakuan penyetaraan kegiatan ekstrakurikuler maksimal 8 sks setara dengan 2

mata kuliah masing-masing

4 sks. Pengakuan penyetaraan

kegiatan

ekstrakurikuler di program studi, terdiri atas:

1)
2)

KeSiatan yang mendukung citra universitasfakultas/program studi.

Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan Pemerintah,
publikasi di jurnal nasional terindeks ScopusflVeb of Scince, atau kegiatan

lain yang berdasarkan penilaian Ketua Program Studi dapat diakui untuk
disetarakan sks.
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VII. DISTRIBUSI MATA KUUAH SETIAP SEMESTER

Mata kuliah program studi Magister Kenotariatan diajarkan selama waktu paling sedikit

3 (tiga ) semester dan paling banyak 10 (sepuluh) semester. Dengan memperhatikan
batas maksimal jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa dan batas masa studi yang

dapat diikuti oleh mahasiswa, maka penawaran semua mata kuliah didistribusikan ke
dalam setiap semester, sebagai berikut:

PROGRAM 8Y COURSE
SEMESTER KESATU
PRASARAT

NO

XODE

1

MK73029

MATA (ULIAH
Kapita Selekta

sKs

KODE

MATA XULIAH

5

METODE

PEMBETA'ARAI{
Diskusi

Pembelajaran

Kenotariatan

lnteraktif
2

MK73022

Metode Penelitian

4

Diskusi

Hukum Dan Proposal
Penelitian
3

MK73030

Teknik Pembuatan Akta
- I (Dasar-Dasar TPA)

Pembelaiaran

lnteraktif
4

Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif
Jumlah

14

SEMESTER KEDUA
PRASARAT

NO

I
2

KODE

MX73031

MK73032

MATA KUUAH

sKs

Teknik Pembuatan Akta
- ll(Badan Usaha Dan
Badan Hukum)

4

Teknik Pembuatan Aka lll (Perbankan

4

KODE

MATA KULIAH

METODE

PEMBEWARAN
Diskusi
Pembelajaran

lnteraktif
Diskusi
Pembelajaran

lnteraktif

Konvensionaldan
Syariah)
3

4

MK73033

MK73034

Teknik Pembuatan Akta lV (Oran& KeluarBa, dan
Kewarisan)

4

Teknik Pembuatan Akta
- V (Aneka Perjanjian

4

lnteraktif
Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif

dan Akta PPAT)

Jumlah

Diskusi

Pembelajaran

15
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SEMESTER KETIGA
PRASARAT

NO

MATA l(UIIAH

KODE

K73021

-L

TESIS

Jumlah

sKs

XODE

MATA I(UTIAH

METODE

PEMBETA'ARAN
Diskusi
Pembimbingan

5

6

TOTAT SKS = 36 SKS

PROGRAM BY RESEARCH
SEMESTER KESATU
PRASARAT
NO

MK73023

1

2.

3.

MATA TULIAH

sxs

Peraturan Dan Kode Etik
Jabatan Notaris , PPAT,
Oan Lelang

4

Metode Penelitian

4

KODE

MK73022

MK73025

XODE

MATA KUUAH

METODE
PEMBETAIARAN

Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif
Diskusi

Hukum Dan Proposal

Pembelajaran

Penelitian

lnteraktif

Teknik Pembuatan Akta

Diskusi
Pembelajaran

4

lnteraktif
Jumlah

t2

SEMESTER KEDUA
PRASARAT

NO

MATA KUUAH

I(ODE

sKs

KODE

MATA I(ULIAH

METODE
PEMBETAJANA

1

MK73026

Pelaksanaan Penelitian

6

Diskusi

2

MK73027

5eminar Hasil Penelitian

6

Diskusi

Jumlah

t2

SEMESTER KETIGA
PRASARAT

NO

MATA I(ULIAH

KODE

src

KODE

MATA I(UI.IAH

METODE

PEMBELA|ARAN

1

MK73028

Publikasi lurnal

6

Diskusi
Pembimbingan

2

MK73021

Tesis

6

Oiskusi

Pembimbin8an
Jumlah

TOIAI

t2

SKS : 36 SKS
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MATA KUTIAH PILIHAN
PROGRAM 8Y COURSE
PRASARAT

NO

XODE

MATA KULIAH

5XS

1

MK73023

Peraturan dan Kode Etik
Jabatan Notaris, PPAT
dan Pejabat Lelang

4

Jumlah

4

KODE

MATA

METODE

PEMBEtA,ARA]T

KUUAH
Diskusi

Pembela.iaran

lnteraktif

MATA KUTIAH PILIHAN
PROGRAM SYRESEARCH
PRASARAT

NO

KODE

MATA I(ULIAH

sxs

l(ODE

MATA

METODE

PEMBELA'ARAI{

rUUAH
1

MK73029

Kapita Selekta

4

Kenotariatan

Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif
2

MK73031

Teknik Pembuatan Akta
- ll (Badan Usaha Dan

4

lnteraktif

Badan Hukum)
3

MK73032

Teknik Pembuatan Akta
- lll (Perbankan

4

4

MX73033

Teknik Pembuatan Akta
- lV (Orang, l(eluarga,
dan Kewarisan)

4

5

M(73034

Teknik Pembuatan Akta
- v (Aneka Perraniian

4

Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif

dan Akta PPAT)

VIII.

Diskusi
Pembelaiaran

lnteraktif

Konvensional dan
Syariah)

Jumlah

Diskusi
Pembelaiaran

Diskusi
Pembelajaran

lnteraktif
20

METODE PEMBEWARAN

Pembelajaran pada Program Studi Magister Xenotariatan menggunakan pendekatan

berpusat pada mahasiswa (Student Centre Learning/ScL). Mahasiswa diberikan
kepercayaan untuk mencari materi ajar, mempelajari, mencari pemahaman,
berdiskusi, dan memformulasikan konsep pengetahuan yang dipelajarinya. Dosen
lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator agar mahasiswa memperoleh
konsep pemahaman dan keterampilan yang jelas dan benar.

2l
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Untuk mendukung pendekatan belajar seperti di atas, maka metode pembelajaran
adalah:

a.
b.

Blended Leorn ng (Tatap Muka dan Daring).
Pembelajaran Jarah Jauh (PJJ), berbentuk Full E-Leorning yang dikemas bersamaan
dengan kelas regular.

c. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
d. Metode pembela.iaran mata kuliah dapat terdiri dari:
1)

Kuliah/responsi/tutorial (1 sks = proses belajar 50 menit, penugasan terstruktur
50 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit) p€r minggu.

2)

Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian,
Perancangan Produk, Perancangan sistem, Pengembangan, Proyek, Simulasi,
Tugas Kelompok, l(onten Media Sosial, Video, Animasi, Program Aplikasi, dan
Pembuatan Maket, Pembuatan Alat Pera8a, dan sejenisnya (1 sks = 170 menit)
per minggu.

3)

Seminar/Poster atau Publikasi Jurnal atau bentuk lain yang sejenis (1 sks =
proses belajar 100 menit, dan kegiatan mandiri 70 menit).

4)

Kunjungan lndustri, Kuliah Tamu, Bakti Sosial, Program Kreatifitas Mahasiswa
(1 sks = 170 menit) per minggu.

e. Setiap mata kuliah dapat

dilaksanakan dengan beberapa variasi metode

pembelajaran (misalnya untuk mata kuliah XYZ = 6 sks terdiri dari 2 sks kuliah, 2 sks

praktikum, 2 sks publikasi, sedangkan mata kuliah ABC = 4 sks terdiri dari 2 sks
kuliah, dan 2 sks perancangan sistem).

Khusus Untuk Program Magister Melalui Pemlitian fBy Reseorxh)
Kegiatan Pembelajaran Semester l, dilaksanakan sebagai berikut:

a.
b.

Mata Kuliah Metode Penelitian dan Proposal Penelitian atau Riset sebesar 4 sks.

Mata kuliah Keahlian Keunggulan sebesar 5 sks, boleh pilihan semua peminatan/
pilihan.

c.

Perkuliahan dilakukan dengan blended leorning.
22
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Ketiatan Riset Mahasiswa sebanyak 25 sk, terdiri:

a.

Pelakanaan Penelitian Semester ll sebesar 5 sks.

b.

Seminar Hasil Penelitian sebesar

6 sks (boleh ujian seminar), atau

Presentasi

Seminar lnternasional Terindeks Scopus otou Web Of Science dengan nilai langsung
A.

Kegatan Uilan Tesls dan Publikasi llmiah dapat dilaksanakan:

a.
b.

Publikasi sebesar 5 sks (minimal Sinta 2 atauJurnal lnternasional;

Ujian Tesis sebesar 8 sks (ujian presentasi atau bentuk lain, misalnya bisa masuk
Scopus minimal Q3 atau Sinta 2 tidak perlu ujian lagi langsung nilai A.

c.

Jumlah publikasi ilmiah sebanyak 2 buah, wajib mencantumkan nama Universitas

Tarumanagara

dan semua Pembimbing Semester +8 hanya untuk

yang

mengulang, tidak selesai pada semester 3 atau cuti,

IX.

SISTEM EVATUASI DAN PENIIAIAN

Setiap proses belajar dievaluasi dan berikan penilaian. Prinsip penilaian mencakup
prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara
terintegrasi. Teknik penilaian dapat berbentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan, dan angket.

Bentuk evaluasi dilakukan dengan:

a.

Tes Tertulis berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas

akhir yang dilakukan secara terjadwal yang ditetapkan program studi.

b.

Tes Unjuk Kerja dan Observasi berupa angket dan presentasi tugas.

c.

Tes Lisan berupa wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Ketentuan sistem evaluasi tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di
Universitas Tarumanagara,
23
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Penilaian belajar dilakukan dengan memberikan nilai angka, yang kemudian dilakukan

pembobotan dengan menggunakan nilai huruf. Nilai angka diberikan antara 0 (nol)
sampai dengan 100 (seratus). Pembobotan nilai angka ke dalam nilai huruf adalah
sebagai berikut:
No
1

NilaiAkhir
80,00

-

Kualifikasi

100

A

79,99

2

77 ,OO

-

3

74,@

-76,99

B+

4

70,o0

-73,99

B

5

65,00

-

B

5

- ,99
56,00 - 60,99

8

69,99

61,00

C+

c

Berdasarkan bobot kualifikasi nilai di atas, tingkat prestasi hasil bela.iar mahasiswa

dihitung menggunakan lndeks Prestasi Semester (lPS) dan lndeks Prestasi Kumulatif
(lPK). Kualifikasi IPS atau IPK adalah O,0O sampai dengan 4,00. Perhitungan IPS dan IPK
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

x.

KEtUtUSAN

a,

Setiap mahasiswa dapat memperoleh kelulusan atau tidak memperoleh kelulusan

dari mata kuliah yang diikuti atau status kelulusan studi dari program studi.
Kelulusan mata kuliah atau ujian akhir apabila mahasiswa memperoleh nilai
serendah-rendahnya 56 (lima puluh enam) dengan nilai huruf

b.

Jika mahasiswa mendapatkan Nilai C, D, atau

E

C.

dapat men8ikuti Program Remedial

yang diatur oleh Program Studi.

c.

Setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus studi dari program studi apabila telah

memperoleh kebulatan studi sekurang-kurangnya 35 sks, nilai mata kuliah
serendah-rendahnya

C, memiliki lndeks Prestasi Kumulatif (lPK)
24
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rendahnya 3.00, dan masih dalam batas studi yang diperkenankan oleh peraturan

yang berlaku. Pernyataan kelulusan dalam rapat yudisium, dan kemudian
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

d.

Berdasarkan hasil penilaian, lulusan dapat memperoleh predikat kelulusan
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian. Kriteria dan perhitungan predikat
kelulusan tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

XI.

MASASTUDI

a.

Masa studi mahasiswa Program Magister Kenotariatan (MKn) minimal 3 semester
dan maksimal 8 semester.

b.

Cuti Akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

XII. RENCAT{A PEMBEWARAN SEMESTER

Untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah, program studi menyusun Rencana
Pembelajaran Semester (RPS). Setiap mata kuliah memiliki RPS yang ditetapkan oleh

Dekan, yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Ketentuan, format, proses penyusunan, dan isi RPS disesuaikan dengan peraturan
yang berlaku.

XIII. HAT-HAI TAIN;

a.

Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI) diberikan kepada mahasiswa untuk

meningkatkan peran, memotivasi, menumbuhkan

cinta almamater,

dan

mengembangkan kompetensi, serta pengalaman mahasiswa dalam pencapaian visi

dan misi Universitas Tarumanagara. Komponen SKPI memiliki kualifikasi tertentu
yang berkaitan dengan kegiatan, tingkat, status dan bobot.

25
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b.

Perbedaan Kurikulum Lama dan Kurikulum Baru

M.t

M.ta IulLh L.d|. (lturilulum Tahun 2017)
(ode

Mata xuliah

xuli.h Baru (ruritulum Tahun

sts

(odr

20201

Mata xuliah

sl(s

1

HN73001

Peraturan labaEn Notar6
dan PPAT

2

8y Cott6e

2

HN37002

Hukum A€raria dan Akta
Tanah

2

MX73029

Kapita Setekta Kenotariatan

6

3

HN73ml

2

MK73022

Metode Penelitian Hukum Dan
Proposal Penelitian

4

4

HNBM4

Hukum Perikatan

2

MK73030

Tekni& Pembuatan
Oasar IPA)

s

HN73005

Hukum Perbanken

2

M(73031

Teknik Pembuatan Aha
usaha Oan Badan Hukum)

6

HN73m6

Hukum xeluarga dan Harta

2

MX73032

Telnik Pehbuatan Alb - lll
(Perbanlan Korwensiooal daa

7

8N73m7

Peraturan LelanS

2

M(73033

Teknik Pembuatan Akta - lv (Oran&
Xeluarsa, dan (ewaraan)

4

I

HN73008

Da$r{asarTeknik

2

M(73034

Teknik Pembuatan Alde - V (Aneka
Perianjian dan Akta PPATI

4

Alta

-

I

ltlasar-

4

-ll

(8adan

4

4

Syariah)

Pembuatan Akta

9

HN73009

2

K73021

10

HN73010

2

8y. Ra*orxh

11

HN73011

Kode Etik Nota.is dan PPAT

z

M(73023

Peraturan dan Kode Etik Jabatan
Not'aris, PPAT, dan telanS

4

12

HN73012

Hukum Pasar Modal

2

MK73022

Metode Penelitian Hukum da.

4

TE5I5

6

Proposal Penelitian
13

HN73013

Hukum Pajak

2

MK73025

Teknik Pembuatan Akte

4

14

HN73014

Pembuatan Akta Notaais dan

2

MX73026

Pelaksanaan Penelitian

6

PPAT
15

HN73015

Teknik Pembuar.n Alta I
(Teknik Pembuatan Akta
Pejabat dan Akta Hukum
xeluarSa)

2

MX73027

Seminar Hasil Penelitian

6

16

HN73016

Teknik Pembuatan Akta ll
(Teknik Pembuatan Akta
Perb€nkan)

2

MX73028

PublikasiJurnal

6

71

HN73017

Metode Penelitian Hukum

4

Mk73021

Tesis

6

18

HN73018

Teknik Pemblatan Akta lll
(Teknik Pembuatan Akta
Propeni dan Tanah)

2

19

HN73019

Teknik Pembuatan Akta lV
tfeknik Pembuetan Akta
Perusahaan dan Pa6ar

2

20

HN73020

Modal)

Workhop Teknik Pembuatan

2

Akta

2l

HN73021

Tesis

6
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c.

Dengan diberlakukannya kurikulum ini, maka kurikulum program studi Magister

Kenotariatan (MKn) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 5992KR/UNTAR/Illl2017 tentang Revisi Kurikulum Operasional Program Studi Magister
Kenotariatan dinyatakan tidak berlaku.

d.

Paling lambat satu semester setelah kurikulum ini berlaku Protram Studi Magister

(enotariatan (MKn) sudah menyesuaikan kurikulumnya.

e.

Kurikulum ini dievaluasi kembalisetelah 2 (dua) tahun dualankan.

f.

Kurikulum ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 07 Agustus
REKTOR UNIVERSITAS

o

3
NUS PURNA
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