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Capaian 

Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK 

CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. 

CPL-KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. 

CPL-KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

CPL-KK1 Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. 

CPL-PP4 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, 

internasional, perdata, dan adat. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

CPMK Mampu menguasai definisi dan ruang lingkup hukum perdata internasional, termasuk sejarah perkembangannya, sumber 

hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional. 

CPL=> Sub-CPMK 
 CPL-PP4 Sub-CPMK-1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum perdata internasional. 

 



  

Sub-CPMK-3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu 
dalam 
hukum perdata internasional. 

CPL-KU1 Sub-CPMK-4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang 
dihadapi. 

CPL-KU9 Sub-CPMK-5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, serta doktrin. 

CPL-S9 Sub-CPMK-6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 

CPL-KK1 Sub-CPMK-7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

CPL-KU2 Sub-CPMK-8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah 
masyarakat. 

 

Diskripsi Singkat 

MK 

Matakuliah ini mempelajari konsep dasar dari hukum perdata internasional, meliputi definisi dan ruang lingkup hukum perdata 

internasional, termasuk sejarah perkembangannya, sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas 

hukum perdata internasional. Pada umumnya, membahas mengenai keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan 

hukum mana yang berlaku 
dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda 

 

 
Bahan kajian : 

materi 

pembelajaran 

1. Dasar-dasar hukum perdata internasional, meliputi definisi dan istilah yang berlaku dalam hukum perdata internasional. 

2. Sejarah hukum perdata internasional dan perbandingan sumber dengan hukum internasional. 

3. Titik taut dan status personal: prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. 

4. Asas-asas hukum perdata internasional. 
5. Konsep dasar renvoi, permasalahannya, dan cara penyelesaiannya. 

6. Pelaksanaan putusan pengadilan dan lembaga arbitrase asing di Indonesia. 

Pustaka Utama :  

 1. Ahmad M. Ramli.1994. Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional, Teori dan Praktek. Bandung: CV. 

Mandar Maju. 

2. Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu, Edisi Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

3. Chesire, G.C., North P.M. 1992. Private International Law. 12th ed. London: Butterworths. 

4. J.G. Castel. 1986. Introduction to Conflict of Law. Second Edition, Toronto and Vancouver: Butterworth. 

5. Ridwan Khairandy, et.al,. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: 

Gama Media. 

Pendukung : 



 1. Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. 

Edisi ke- 2,Cetakan ke-1. Bandung: PT. Alumni. 

2. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kedua, Cetakan ke-1. 

Bandung: PT. Alumni. 
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Pengampu 

Idik Saeful Bahri, M.H. 
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syarat 

Hukum Perdata, Hubungan dan Hukum Internasional 

 

 

 
 

Mg 

Ke- 

Sub-CPMK 

(sbg 

kemampuan 

akhir yg 

diharapkan) 

 
Penilaian 

Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan; 

[Estimasi Waktu] 

 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

Bobot 

Penila 

ian % 
Indikator Kriteria & Bentuk Tatap Muka/Luring Daring 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2 Sub-CPMK-1: 
Memahami 

definisi dan 

ruang lingkup 

hukum perdata 

internasional, dan 

posisi hukum 

perdata 

internasinal 

dalam sistem 

hukum nasional. 

[S9, KU1, KU2] 

a. Ketepatan 

menjelaskan tentang 

definisi dan ruang 

lingkup hukum 

perdata 

internasional; 

b. Ketepatan 

memahami posisi 

hukum perdata 

internasional dalam 

sistem hukum 

nasional. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

eLearnin

g 

UNIMU

DA dan 

platform 

media 

lainnya. 

Definisi dan ruang 

lingkup hukum 

perdata internasional; 

Posisi hukum perdata 

internasional dalam 

sistem hukum 

nasional. 

10 

     
eLearnin

g 

UNIMU

DA dan 

platform 

media 

lainnya. 

 



        

 
 

 

 

 
3-4 

Sub-CPMK-2: 
mampu 

menjelaskan 

sejarah hukum 

perdata 

internasional dan 

perbandingan 

sumber hukum 

dengan sumber 

hukum 

internasional. 

[S9, KU1, KU2, 
PP4] 

a. Ketepatan menjelaskan 

sejarah hukum perdata 

internasional; 

b. Ketepatan menjelaskan 

perbandingan sumber 

hukum dengan sumber 

hukum internasional. 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-1: Lebih tinggi 

mana kedudukan 

antara hukum perdata 

internasional dengan 

hukum perdata 

nasional 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUD

A dan 

platform 

media 

lainnya. 

a. Sejarah 

hukum perdata 

internasional; 
b. Perbandingan 

sumber 

hukum. 

15 

 

 

 

 

 
5-6 

Sub-CPMK-3: 
mampu 

menjelasakan 

titik taut dan 

status personal. 

[S9, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

titik taut dan status 

personal. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-2: Analisis 

kasus kewarganegaraan 

ganda yang bermasalah 

dalam hukum 

perkawinan 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUD

A dan 

platform 

media 

lainnya. 

Titik taut dan 

status personal: 

prinsip 

kewarganegaraan; 

prinsip domisili. 

15 



     eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

  

7 Sub-CPMK-4: 

mampu 

menjelaskan 

kasus-kasus 

kontemporer 

tentang titik taut 

dan status 

personal. [S9, 

KU1, PP4] 

Ketepatan memahami 

kasus-kasus dalam 

hukum perdata 

internasional. 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-3: Membuat 

kliping tentang kasus 

perdata internasional 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Bedah kasus. 10 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan eLearning 
UNIMUDA. 

  

9-10 Sub-CPMK-5: 

mampu 

menjelaskan 

asas-asas hukum 

perdata 

internasional [S9, 

KU1, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

asas-asas hukum perdata 

internasional. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Asas-asas 

hukum perdata 

internasional: 

dalam hukum 

keluarga; 

dalam hukum 

benda; dalam 

hukum 

perjanjian; dan 

dalam 

penentuan 

status badan 

hukum 

5 

11- 
12 

Sub-CPMK-6: 
mampu 

Ketepatan menjelaskan 
kualifikasi dalam hukum 

Kriteria: 
a. Pedoman 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

eLearning 
UNIMUDA dan 

Kualifikasi 
dalam 
hukum perdata 

10 



 menjelaskan 

kualifikasi dalam 

hukum perdata 

internasional.[S9, 

KU1, PP4] 

perdata internasional. Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

1x(2x50”)]; 
c. Tugas-4: Berikan 

contoh untuk setiap 

teori. 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

platform media 

lainnya. 

internasiona

l: teori lex 

fori; teori 

lex causae; 

teori 

bertahap; 

teori 

otonom. 

 

13- 
14 

Sub-CPMK-7: 
mampu 

menjelaskan 

renvoi, 

permasalahannya, 

dan cara 

penyelesaiannya. 

[S9, KU9, KK1] 

Ketepatan menjelaskan 

renvoi, 

permasalahannya, dan 

cara penyelesaiannya. 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Konsep dasar 
renvoi. 

5 

15 Sub-CPMK-9: 

mampu 

menjelaskan 

pelaksanaan 

putusan 

pengadilan dan 

lembaga arbitrase 

asing di 

Indonesia. [S9, 

KU2, KK1, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

pelaksanaan putusan 

pengadilan dan lembaga 

arbitrase asing di 

Indonesia. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-5: Bedah kasus 

putusan pengadilan dan 

arbitrase 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Jenis-jenis 

putusan; 

pengakuan dan 

pelaksanaan; 

perbandingan 

praktek di 

banyak negara. 

10 

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: analisis kasus renvoi  



 

INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP) 

 
Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional 

Kode Mata Kuliah : HK3504 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

No. 

 

Aspek Pengamatan 

Skor  

Sangat Baik 
≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor 

<61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat 

Kurang 

Skor < 21 

 

Ket. 

1 Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
perkuliahan 

      

2 Memberi salam sebelum dan sesudah 
berpendapat 

      

3 Menghargai pendapat orang lain       

4 Sopan dalam mengemukakan pendapat       

5 Menggunakan   bahasa dengan baik saat 

menjawab pertanyaan dari orang lain. 

      

Skor       



 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional 

Kode Mata Kuliah : HK3504 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 
No. 

 
Aspek yang Dinilai 

Skor  
Ket. 

Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 
61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 
61 

Kurang 

21≤ Skor ‹ 
41 

Sangat 

Kurang 
skor ‹ 21 

1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum 
perdata internasional 

      

2. Ketepatan menjelasakan konsep dasar renvoi       

3. Keruntutan dalam menyampaian ide atau 
gagasan secara lisan 

      

4. Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap 
kasus perdata internasional 

      

Skor       



INSTRUMEN PENILAIAN ( KETERAMPILAN KHUSUS) 

 
Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional 

Kode Mata Kuliah : HK3504 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-KK1. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam 
penyelesaian kasus 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 
Soal Ujian Akhir Semester 

 
1. Jelaskan apa itu renvoi besarta contoh kasusnya. 

2. Jelaskan perbedaan reimission dengan transmission. 

3. PT. A berasal dari Indonesia bekerjasama dengan PT. B dari Malaysia. Kemudian diantara keduanya terjadi perselisihan dan sepakat akan 

menyelesaikan perkara di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). SIAC memutuskan PT. A bersalah dan harus membayar ganti 

kerugian yang besar kepada PT. B. Karena biaya ganti rugi yang besar itulah, PT. A akhirnya mengalami kebangkrutan. Tersisa beberapa aset 

di Indonesia yang bisa digunakan untuk membayar ganti rugi. 

Pertanyaannya: Bagaimana prosedur eksekusi dari putusan SIAC tersebut di Indonesia. 

 
Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester 

 

 
 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

Bobot Nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor <61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat Kurang 

Skor < 21 
Ket. 

1. Mampu menjelaskan konstruksi 
hukum yang tepat 

      

2 Mampu menguraikan dasar-dasar 
hukum yang terkait permasalahan 

yang ditanyakan 

      

3 Mampu memberikan pendapat yang 
progresif dan argumentatif 

      



4 Mamiliki kemampuan analisis yang 
runtut dengan logika yang sesuai 

dengan kaidah metodologi penelitian 
hukum 

      

5 Mampu membuat perumpaan dan 
analogi yang tepat dari kasus lain 

yang serupa 

      

Jumlah       

Rata-rata skor  

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN) 

 

Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional 
Kode Mata Kuliah : HK3504 

SKS 2 
Jurusan/ProgramStudi : Ilmu Hukum 

Capaian Pemebelajaran : CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata 

negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 

 
Soal Ujian Tengah Semester 

 
1. Seorang suami istri warga negara Belanda, berdomisili di Belanda dan menikah di Belanda. Kemudian mereka pindah ke Indonesia, dan 

memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Saat hidup, suami membeli sebidang tanah produksi di Indonesia. Kemudian suami meninggal dan 

istri menuntut seperempat bagian dari hasil produksi tanah tersebut. Perkara diajukan di Pengadilan Indonesia. 

Pertanyaan: 

a. Analisalah perkara HPI diatas dengan menentukan titik taut. 

b. Jika saudara sebagai hakim, bagaimanakah penyelesaikan perkara diatas? 
 

2. Jelaskan dengan ringkas perkembangan HPI hingga saat ini. 

3. Jelaskan pengaruh Statuta Italia terhadap perkembangan HPI. 
4. Dalam perkembangan teori HPI modern dikenal adanya teori teritorial. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori teritorial tersebut dan apa itu 

asas comitas gentium.



 

 

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester 
 
 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

Bobot Nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor <61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat Kurang 

Skor < 21 
Ket. 

1. Mampu menjelaskan konstruksi 
hukum yang tepat 

      

2 Mampu menguraikan dasar-dasar 
hukum yang terkait permasalahan 

yang ditanyakan 

      

3 Mampu memberikan pendapat yang 
progresif dan argumentatif 

      

4 Mamiliki kemampuan analisis yang 

runtut dengan logika yang sesuai 

dengan kaidah metodologi penelitian 
hukum 

      

5 Mampu membuat perumpaan dan 

analogi yang tepat dari kasus lain 
yang serupa 

      

Jumlah       

Rata-rata skor  



 

 

Catatan: 
 

 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran 
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 

atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator- 

indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 

kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub- 

CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstuktur, BM = Belajar Mandiri. 

 

 


