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I. Deskripsi Mata Kuliah 
 

Mata kuliah ini membahas tentang asas-asas hukum adat meliputi istilah/ 
pengertian, ruang lingkup, sistem; tujuan; dasar hukum, kedudukan; sifat dan 
corak; identifikasi; sejarahnya yang meliputi perkembangan dan pergeserannya; 
urgensi; serta pokok-pokok hukum adat yang meliputi hukum kekeluargaan, 
perkawinan, waris, pidana, tata negara, acara, serta tanah adat, juga tidak lepas 
prospek masa depan hukum adat. 

 
II. Kompetensi Mata Kuliah 
 

Mahasiswa mampu memahami hubungan hukum adat dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. 

 
III. Hasil Belajar 
 

Setelah mengikuti perkuliahan Hukum Adat ini, mahasiswa Jurusan Syari’ah 
(AS) diharapkan mampu: 
A. Mengetahui dan menguasai dasar-dasar hukum adat. 
B. Memahami semua materi kuliah hukum adat yang diberikan. 
C. Mengerjakan penugasan yang diberikan; 

 Mencari asas-asas hukum adat dalam beberapa peraturan perundang-
undangan; 

 Meresume sebuah topik materi Hukum Adat dari beberapa bahan bacaan 
(buku/artikel/hasil penelitian atau internet); 

 Menganalisa kasus-kasus hukum adat di masyarakat (mengumpulkan 
berita-berita tersebut baik di media cetak ataupun elektronik) dan 
dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. 
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IV. Strategi Pembelajaran 
 

Guna mewujudkan tujuan pembelajaran mata kuliah ini, pembelajaran akan 
menerapkan berbagai pendekatan dengan penekanan yang berbeda baik dalam 
wujud tatap muka maupun non tatap muka. Pertama, penekanan proses belajar. 
Dalam aplikasi, penekanan ini akan menggunakan berbagai model, di antaranya 
active debata, power of two, question students have, card sort, information 
search dan tugas-tugas mingguan dengan menggunakan teknik analytic memo 
dan concept map. Kedua, penekanan product. Penekanan ini akan menggunakan 
penugasan final paper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Penilaian proses dan hasil bejajar 
 

A. Kehadiran dan Partisipasi dalam kelas  20 %  
B. Ujian Tengah Semester    10 % 
C. Penugasan mingguan    20 % 
D. Ujian Akhir Semester    20 % 
E. Pembuatan final paper    30 % 

100 % 
 

Deskripsi Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
 Partisipasi dalam kelas: Anda diharapkan memberikan kontribusi di dalam 

kelas dengan cara menyampaikan komentar atau pertanyaan secara terbuka. 
 Ujian pertengahan semester: Penilaian hasil belajar Anda dalam mata kuliah 

ini, yang mencakup materi awal sampai materi akhir pada pertengahan 
semester. 

 Ujian akhir semester: Penilaian hasil belajar Anda dalam mata kuliah ini 
terhadap materi yang diberikan selama satu semester. 

 Pembuatan final paper: Anda membuat satu paper dengan tema pilihan Anda 
setelah dikonsultasikan dengan dosen. 

 
 
 
 
 

 
(Beri Tanda  ) 
A.  Tatap Muka: 

 Kuliah tatap muka 
 Diskusi 
 Presentasi 
 Seminar 
 Lain-lain: 

……………………………………………………………… 
B.  Non tatap muka: 

 Tugas mandiri 
 Tugas kelompok 
 Lain-lain: …………………………………………………… 
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VI. Alokasi Waktu dan Topik Pengajaran 
 
No Materi Pokok Kompetensi dan Deskripsi 

1 Pengantar Hukum Adat Memahami istilah, beberapa pengertian adat 
dan hukum adat, perbedaannya, fungsi dan 
tujuan pelajaran hukum adat, serta unsur-
unsur pembentuk hukum adat. 

2 Dasar Pemberlakukan Hukum 
Adat 

Memahami dasar/justifikasi filosofis hukum 
adat dari perundangan-undangan yang ada. 

3 Kedudukan Hukum adat dan 
Hukum Kebiasaan di Indonesia 

Memahami posisi dan kedudukan hukum adat 
dan hukum kebiasaan serta batas-batas dari 
keduanya. 

4 Sifat dan Corak Hukum Adat Memahami serta mengenal sifat-sifat umum 
masyarakat hukum adat serta sifat dan corak 
hukum adat. 

5 Sejarah Hukum Adat Memahami periodisasi atau sejarah 
perkembangan hukum adat sebelum 
kemerdekaan yakni masa pengaruh nilai-
nilai/hukum-hukum agama dan masa 
pemerintahan kolonial sampai munculnya 
kesadaran hukum nasional. 

6 Identifikasi Hukum Adat Memahami proses identifikasi terhadap 
unsur-unsur yang menjadi dasar dari system 
hukum adat. 

7 Substansi Hukum Adat dalam 
Produk Perundang-undangan dan 
Yurisprudensi 

Memahami perkembangan hukum adat 
menurut peraturan perundang-undangan 
(UUD 1945 dan undang-undang pokok 
lainnya), serta hukum adat dalam putusan 
badan peradilan di Indonesia. 

8 Pergeseran Hukum Adat Memahami dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi pergeseran nilai-nilai 
hukum adat, baik yang berasal dari faktor 
putusan badan peradilan, faktor perundang-
undangan atau faktor internal masyarakat itu 
sendiri. 

9 Pokok-Pokok Hukum Adat Memahami beberapa pokok hukum adat 
diantaranya hukum kekeluargaan adat, hukum 
perkawinan adat, hukum waris adat, hukum 
pidana adat, hukum adat tata negara, hukum 
acara adat, hukum tanah adat. 

10 Masa Depan Hukum Adat Memahami arti penting hukum adat sebagai 
salah satu sistem hukum di Indonesia. 
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VII. Sumber Bahan 
 
 

Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Cet. III, Yogyakarta: 
Liberty, 1978 

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. VIII, Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 2002 

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994 
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003 
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Cet. 

I, Bandung: Alumni, 2002 
 

 
 
VIII. Pedoman Penugasan 
 
Topik/Tema Tugas 
Penugasan diwujudkan dalam bentuk tugas kelompok dan atau tugas mandiri, baik 
berupa makalah dan atau resume materi. Topik/tema akan didistribusikan kemudian 
oleh dosen. 
 
Format Tugas 
Tugas makalah/resume dibuat dengan format:  
Ukuran Kertas A4 
Margin : 3 cm (kanan, kiri, atas, bawah) 
Font/Huruf : Times New Roman atau Arial 
Ukuran Huruf : 12 pt 
Spasi : 1,5 
Menggunakan penomoran halaman (page number) 
 
Penamaan 
Nama File dari tugas yang telah dibuat menggunakan NIM serta nama Anda masing-
masing (misal: 09082005_afiah.doc). 
 
Sistematika Penulisan 

 
Halaman depan/pertama/cover berisi judul, mata kuliah, nama dosen, nama Anda, 
NIM, Kelas. Program Studi dan Tahun (lihat contoh Sampul/Halaman Depan). 

 
Daftar Isi 
 
Bab I. Pendahuluan  
Berikan pengantar mengenai materi yang akan anda bahas dan keterkaitannya 
dengan mata kuliah.  (maksimal 3 halaman) 
 
Bab II. Isi dan pembahasan 
Uraikan secara lengkap tema yang anda bahas, juga disertai dengan contoh kasus 
bila memungkinkan. (minimal 10 halaman) 
 
Bab III. Penutup 
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Kesimpulan dari makalah yang Anda buat (maksimal 2 halaman) 
 
Daftar Literatur 
Minimal 5 literatur, bisa dari buku ataupun internet (Lihat Contoh Penulisan Daftar 
Pustaka pada learning contract ini). 

 
Jumlah halaman minimal 10 halaman (tidak termasuk cover, daftar isi, dan 
literatur) 

 
Pengumpulan Tugas  
Tugas tidak dikumpulkan dalam bentuk print out, tetapi dikirimkan ke alamat e-mail: 
mk.hukumadat@gmail.com (email ini hanya digunakan untuk pengumpulan tugas 
matakuliah hukum adat, tidak untuk surat menyurat atau tugas mata kuliah lain). 
Tugas dikirim dalam bentuk File Attachment bersama e-mail anda, pada subjek email 
tuliskan tugas makalah Hukum Adat. 
Pergunakan alamat e-mail yang mengandung unsur nama Anda (kalo belum ada, bikin 
baru), data pada saat pembuatan e-mail diisi dengan lengkap dan benar, untuk 
memudahkan pengecekan tugas anda. 
 

Tugas harus sudah diterima paling lambat : Juni 2008 
 
Note: 
 
 

Apabila ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silakan kirim email 
ke mulnur@gmail.com atau  muliadi_nur@yahoo.com 
 
Informasi terkait dengan mata kuliah Hukum Adat ini (materi perkuliahan, 
jadwal, penugasan, dll) dapat anda lihat di 
Web blog  http://muliadinur.wordpress.com 

 



Muliadi Nur, Silabus Hukum Adat http://muliadinur.wordpress.com | 6  
 

 
 
 
CONTOH SAMPUL/HALAMAN DEPAN 
 
 
 

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT 
 
 
 

Tugas Mata Kuliah Hukum Adat Semester IV 
Tahun Akademik 2007-2008 

 
 

Dosen 
 

Muliadi Nur, MH 
Rosdalina B, M.Hum 

 
 

Disusun Oleh 
 

Afiah Nurrizky 
NIM. 05.08.2005 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSHIYAH 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

MANADO 
2008 

 


