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Tugas Terstruktur Hukum Perbankan Dan Pembiayaan 
 

Untuk Senin, 10 Oktober 2016 
 

 
Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 mahasiswa. 
 
Buat slides presentasi untuk menganalisa Kontrak Perbankan Syariah, yang terdiri dari: 
a. Pembiayaan dengan konsep Sewa 
b. Pembiayaan dengan konsep Pinjam Meminjam 
 
Kelompok ”PEMBIAYAAN SYARIAH DG KONSEP SEWA & KONSEP PINJAM MEMINJAM” harus 
menyerahkan slides presentasinya pada saat kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan pada tanggal 10 
Oktober 2016. Kelompok-kelompok lainnya juga wajib membaca materi tersebut, supaya dapat mengikuti 
diskusi dan dapat mengajukan tanggapan untuk memperoleh nilai. 
 
Hal-hal yang perlu didiskusikan adalah:  (catatan: mahasiswa diperbolehkan menambahkan hal-hal lainnya 
untuk didiskusikan) 

a. Pengertian masing-masing dari 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di atas 
b. Syarat-syarat (formal dan material) dari masing-masing 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di 

atas 
c. Para pihak dari masing-masing 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di atas 
d. Pembatasan/Larangan pada Akad dari 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di atas. 
e. Perbedaan antara 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di atas dengan Kontrak Perbankan yang 

Konvensional. 
f. Peranan Notaris dalam masing-masing 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di atas  
g. Permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan 2 macam Kontrak Perbankan Sharia di 

atas 
h. Solusi hukum atas permasalahan di atas  

 
Ingat!  
i. Di slide terakhir harus dicantumkan DAFTAR PUSTAKA yang anda gunakan dalam menyusun slide 

presentasi anda 
ii. Cantumkan dasar hukum (pasal dan peraturan perundang-undangan) untuk penjelasan yg anda 

berikan, jika ada. Ingat! Penjelasan yang anda berikan di slides BUKAN merupakan pendapat pribadi 
yg subyektif, karena ini adalah karya ilmiah yg harus dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. 

 
 
PETUNJUK MENGERJAKAN (Baca baik-baik!!): 
1.  Presentasi harus dalam bentuk Power Point. Power Point dibuat simple, jelas, urut. Power Point jangan 

warna-warni, cukup warna dasar, atau hitam-putih, tidak usah pakai motif balon, batik, dsb. 
2.  Foto-foto atau video youtube ditampilkan hanya jika relevan dg presentasi saja. 
3. Hard-copy slide harus dikumpulkan oleh mahasiswa paling lambat pada hari dan jam perkuliahan 

Hukum Perbankan & Pembiayaan, hari Senin, 10 Oktober 2016.  
4.  Tugas JANGAN diberi cover plastik! (Ingat! Plastik merusak lingkungan). 
5. Masing-masing kelompok harus bekerja sendiri-sendiri, dilarang mencontek dan menjiplak slides 

kelompok lainnya. Jika ditemukan dua/lebih presentasi yg SAMA, maka kelompok-kelompok pembuat 
slide tersebut akan dinilai NOL. 

6.  Masing-masing kelompok menyerahkan satu hard-copy slide untuk dosen Bu Afifah Kusumadara.  
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7. Bubuhkan nama, NIM dan nomor absensi anda di slide presentasi anda. Di slide presentasi: nama, 
NIM dan nomor absensi anggota kelompok harus DIKETIK DENGAN LENGKAP, tidak boleh ditulis 
tangan, dan tidak boleh disusulkan di kelas pada hari pengumpulan T1. Nama, NIM dan nomor absensi 
anggota kelompok yang tidak diketik dengan lengkap atau yang disusulkan di kelas, akan saya CORET 
dan tidak mendapat nilai karena menunjukkan bahwa mahasiswa ybs tidak berpartisipasi aktif dalam 
mengerjakan T1.  

8. Semua kelompok wajib siap untuk diminta presentasi sewaktu-waktu. Jika ada satu anggota kelompok 
yg tidak hadir kuliah, maka teman-teman sekelompoknya yang lain yang harus presentasi.  

9. Penilaian Tugas diberikan berdasarkan: a)kualitas presentasi,  b)kemampuan mahasiswa menjelaskan 
presentasinya, c)termasuk dalam proses tanya-jawab. Nilai mahasiswa dalam satu kelompok bisa 
TIDAK SAMA, tergantung performance masing-masing mahasiswa dalam presentasi kelompoknya. 
Mahasiswa yang tidak giliran presentasi wajib aktif mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan 
untuk mendapatkan nilai. 

10. Jangan lupa, di slide terakhir dicantumkan DAFTAR PUSTAKA 

11. Masing-masing kelompok mahasiswa harus membawa computernya sendiri untuk sewaktu-waktu 

diminta presentasi. 

12. Setelah presentasi, semua masukan dan koreksi dari dosen dan mahasiswa lain selama presentasi, 

harus dimasukkan dalam slide peresentasi anda. 

13. Masukan dan koreksian harap diketik dg warna merah supaya terlihat jelas oleh dosen. 

14. Slide presentasi yg sudah dikoreksi dan direvisi harus diemailkan ke: 

a. Bu Afifah dg email: akusumad@yahoo.com  

Paling lambat 1 minggu setelah presentasinya. Revisi slide yang diemailkan melewati 1 minggu 

setelah presentasi TIDAK DINILAI. 

Perhatikan tata-cara meng-email revisi slide presentasi anda: (1 kelompok mengirim 1 email) 

• Save file slides anda dg nama: “T1 MKN Pembiayaan Sewa & Pinjam Meminjam” – nama-

nama mahasiswa..........” dengan format MS Power Point, lalu attachkan/lampirkan di email yg 

anda kirimkan ke Bu Afifah. 

• Di subject atau topik email anda, ketikkan: “T1 MKN Pembiayaan Sewa & Pinjam Meminjam” 

– nama-nama mahasiswa..........” 

• Tembuskan email tsb ke alamat email anda sendiri (dengan menggunakan CC: ) sehingga 

anda punya bukti kalau sudah mengirim email ke Bu Afifah. 

15. Pertanyaan-pertanyaan pada soal UAS Hukum Perbankan & Pembiayaan akan didasarkan pada hasil 

diskusi selama presentasi. 

 


