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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Hukum Adat dengan kode PKNI4204 berbobot 2sks 

memberikan dasar dan wawasan yang luas dan mendalam tentang materi 

hukum adat beserta aspek-aspeknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Sebagai mahasiswa, Anda harus memiliki dasar-dasar dan 

wawasan tentang hukum adat. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk 

Anda pelajari. 

Tujuan yang diharapkan setelah Anda mempelajari mata kuliah ini adalah 

Anda memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal berikut: 

1. pengantar dan dasar yuridis berlakunya hukum adat; 

2. hukum adat sebagai kebudayaan dan sejarah perkembangan hukum adat; 

3. masyarakat  hukum adat; 

4. hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan dalam masyarakat hukum 

adat; 

5. harta kekayaan dalam keluarga dan hukum waris adat serta hak ulayat; 

6. peranan hukum adat dalam pembangunan  nasional. 

  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan bobot 2 SKS tersebut, materi 

mata kuliah ini disajikan dalam enam modul yang pengorganisasiannya sebagai 

berikut. 

Modul  1: Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat. 

Modul  2: Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan dan Sejarah 

Perkembangan Ilmu Hukum Adat. 

Modul  3: Masyarakat Hukum Adat. 

Modul  4: Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat. 

Modul  5: Harta Kekayaan dalam Keluarga dan Hukum Waris Adat serta Hak 

Ulayat. 

Modul  6: Transaksi Tanah dan Perubahan Masyarakat Adat Indonesia serta 

Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional. 

 

Dengan mempelajari secara teliti dan cermat sesuai dengan petunjuk yang 

ada pada setiap modul serta mengerjakan setiap latihan dan tes formatif dengan 

sungguh-sungguh, Anda akan berhasil menguasai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Selamat belajar dan sukses selalu. 
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Peta Kompetensi 
PKNI4204/Hukum Adat/2sks 

 

Setelah mahasiswa mengikuti matakuliah PKNI4204 Hukum Adat, 

diharapkan dapat menganalisis hukum adat dari berbagai kebudayaan 

di Indonesia sebagai landasan dalam tatacara kehidupan 

bermasyarakat di Indonesia yang heterogen

Menjelaskan Perubahan Masyarakat  adat Indonesia 

dalam pembangunan Nasional

Modul 6

Menjelaskan Harta kekayaan dalam keluarga dan 

Hukum Waris Adat serta Hak Ulayat Modul 5

Menjelaskan Hukum perkawinan dalam masyarakat 

Hukum Adat Modul 4

Menjelaskan Hukum adat sebagai 

aspek kebudayaan dan 

perkembangan Ilmu Hukum Adat

Modul 2

Menjelaskan Masyarakat hukum adat 

Modul 3

Menjelaskan Pengantar dan dasar yuridis berlakunya 

hukum adat

Modul 1
 

 




