


Notaris adalah Pejabat Umum 
yang berwenang untuk 

membuat akta-otentik dan membuat akta-otentik dan 
kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud 
dalam UU ini (Pasal 1 ayat 1)



Notaris berwenang membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau 

dikehendaki oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta-otentik, untuk dinyatakan dalam akta-otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau 
orang lain yang ditetapkan oleh UU ����

m.b. tgl. 6 Oktober 2004



Subjek PerjanjianSubjek PerjanjianSubjek PerjanjianSubjek Perjanjian

Dari kegiatan yang disebut 
“perjanjian” dapat 

disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa 
subjeknya sekurangnya 

harus 2 (dua) orang 
(badan hukum) atau lebih





1. Penggunaan nama

2. Domisili

3. Kedewasaan

4. Status Anak4. Status Anak

5. Curator Ventris

6. Kekuasaan orang-tua (ouderlijke-macht)

7. Perwalian (voogdij)

8. Adopsi

9. Curatele



1. Penggunaan nama

2. Domisili ���� tempat kedudukan

3. Kedewasaan

4. Status Anak4. Status Anak

5. Curator Ventris

6. Kekuasaan orang-tua (ouderlijke-macht)

7. Perwalian (voogdij)

8. Adopsi

9. Curatele

Butir 3 s/d 9 tak-dikenal bagi Badan Hukum



Badan HukumBadan HukumBadan HukumBadan Hukum
a. dapat dinyatakan pailit

b. tak dapat diletakkan dibawah curatele

c. tak dapat kawin (tapi dapat merger 
dengan badan hukum yang sejenis) ����
PT tak dapat merger dengan Yayasan PT tak dapat merger dengan Yayasan 
meskipun keduanya badan hukum

d. Menurut penelitian di Medan secara 
praktis dapat dinyatakan tak-hadir

(afwezig) meskipun menurut UU tak 
dapat dinyatakan tak-hadir (afwezig)



Badan Hukum Privat :

1. Perseroan terbatas (ex UU No. 1/1995)

2. Perkumpulan (ex Stb. 1870/64)

3. Yayasan (ex UU No. 16/2001)3. Yayasan (ex UU No. 16/2001)

4. Perkumpulan Gereja (ex Stb.1927/156)

5. Perjan, Perum, Persero (ex UU No.9/1969)

6. Wakaf (ex PP No.28/1977)

7. BHMN (misalnya USU ex PP. 56/2003)

Badan Hukum Publik :

Negara



Tak dikenal 

oleh BW dan Hukum Islam.

Dikenal

oleh Hukum Adat dan 

Stb. 1917/129 jo. Stb.1919/81



SyaratSyaratSyaratSyarat----syarat adopsi :syarat adopsi :syarat adopsi :syarat adopsi :

Perhatikan Psl. 5 s/d Psl. 15. 1917/129 

yang menentukan a.l.  :

1. Hanya anak lelaki yg dapat didopsi 1. Hanya anak lelaki yg dapat didopsi 

2. Perhatikan jarak umur yang meng 

angkat dengan yang diangkat

3. Harus dilakukan dengan akta Notaris.

4. Untuk potshumous adoptie memerlukan 

izin Sdr. pria dr Alm. suami janda ybs



yaitu adopsi yang dilakukan 
oleh seorang janda yang 

ditinggal mati oleh suaminya ditinggal mati oleh suaminya 
sepanjang adopsi itu tak telah 
dilarang dalam surat-wasiat 

mendiang suaminya

Harus mendapat persetujuan dari keluarga 
sedarah dalam garis laki-laki dari pihak 

mendiang suaminya



Ketiadaan persetujuan
Bila keluarga yang hendak memberi 

persetujuan tidak ada (asalkan 
bukan ayah atau wali dari yang 
diadopsi) dapat diganti dengan 
kuasa dr Pengadilan Negeri  yg kuasa dr Pengadilan Negeri  yg 
dalam wilayahnya janda yang 

hendak mengadopsi berdomisili 
dan atas permohonan janda itu 
sendiri ���� kuasa itu disebutkan 

dalam akta adopsi



Adopsi dilakukan
Seorang pria yg kawin atau pernah 
kawin, tak punya anak laki-laki sah 
baik karena kelahiran atau karena 
pengangkatan dapat mengangkat 
seorang sebagai anak laki-lakinya. 

Adopsi dilakukan oleh suami Adopsi dilakukan oleh suami 
bersama isterinya; jika perkawinan 
putus, oleh suami itu sendiri. Janda 

yang tak kawin lagi dapat 
mengangkat anak laki-laki kalau tak 
punya anak laki-laki dari mendiang 

suaminya.



Yang boleh diangkat

Hanya seorang Chinese laki-
laki yang tidak kawin dan 

tidak punya anak dan belum tidak punya anak dan belum 
diangkat sebagai anak oleh 

orang lain



Batas umur

Anak yang diangkat memiliki selisih 
usia 18 tahun lebih muda dari pria 

yang mengangkat dan paling sedikit 
berusia 15 tahun lebih muda dari 

wanita bersuami (atau janda) yang wanita bersuami (atau janda) yang 
melakukan adopsi terhadap dirinya. 

Dalam melaksanakan adopsi 
terhadap sesama keluarga harus 

dilakukan sedemikian rupa 
sehingga jangan sampai merusak 

tutur di antara mereka (Pasal 7 ayat 
2 Stb. 1917/129)



Prosedur untuk adopsi

1. Persetujuan dari orang-orang yang 
mengadopsi

2. Bila anak sah yang diadopsi, 
persetujuan orang tua atau walinya. 
Adopsi utk anak yang belum cukup 
umur harus izin walinya dan BHPumur harus izin walinya dan BHP

3. Bila alk, persetujuan yang 
mengakuinya, kalau tak ada 
persetujuan walinya dan BHP

4. Persetujuan yang diadopsi jika sudah 
15 tahun



KUHP

Pasal 330 yang melarang 
mencabut  seorang anak dari 

orang yang menjalankan 
kekuasaan yang sah atas anak 
tersebut ���� dihukum dengan tersebut ���� dihukum dengan 
hukuman maksimum 7 thn 

penjara (ayat 1) dan hukuman 
menjadi 9 tahun jika dilakukan 
dengan tipu-daya, kekerasan 
atau jika abunya belum 12 thn 

(ayat 2)



Peran Notaris

Harap diperhatikan benar 
kewenangan orang yang 

menyerahkan seorang anak 
dibawah umur untuk diadopsi dibawah umur untuk diadopsi 

oleh orang tua angkatnya. 
Perhatikan ancaman yang 

diatur dalam Pasal-55 jo. Pasal-
56 KUHPidana jo. Pasal yang 

bersangkutan



Bayi yang ditemukan

Perhatikan benar dgn baik apakah 
seseorang yang menemukan bayi di 

suatu tempat sudah otomatis 
mempunyai hubungan perdata mempunyai hubungan perdata 

dengan bayi yang bersangkutan 
sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ybs berwenang 
menyerahkan bayi tersebut untuk 

diangkat orang lain



Identitas anak
Dilihat dari akta kelahirannya ����
dibuat oleh org yang menyaksikan 

atau membantu proses 
kelahirannya. Bila proses kelahiran 
tak diketahui, dan orang tuanya tak 

diketahui keberadaannya, diketahui keberadaannya, 
pembuatan akta kelahiran untuk 
anak tersebut didasarkan pada 

keterangan orang yang 
menemukannya (Psl. 27 UU No. 
23/2002 ttg Perlindungan Anak)



Kepala Rumah Sakit

Apakah Dokter Kepala Rumah Sakit 
yang merawat bayi yang ditemukan 
itu berwenang menyerahkan bayi 
ybs dengan akta yang dibuat di 
hadapan Notaris untuk diangkat hadapan Notaris untuk diangkat 

oleh peminatnya atau calon orang 
tua angkatnya dengan alasan untuk 
menutupi biaya perawatan bayi itu ?



Pengangkatan anak ex UUPA

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan 
utk kepentingan terbaik bagi anak dan 
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan perUUan yang 

berlaku ���� pengangkatan anak tidak 
memutuskan hubungan darah antara 

anak yang diangkat dgn ortu anak yang diangkat dgn ortu 
kandungnya. Calon ortu angkat harus 
seagama dengan agama yang dianut 

oleh calon anak angkat. Pengangkatan 
anak oleh WNA dilakukan sebagai upaya 
terakhir (Psl. 39 UU No. 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak)



Psl. 79 UUPA
Setiap orang yang melakukan 

pengangkatan anak yang melanggar 
ketentuan Pasal 39 ayat 1 (diluar 
ketentuan setempat yang berlaku 

dan tidak untuk kepentingan terbaik 
anak), Pasal 39 ayat 2 (tak boleh anak), Pasal 39 ayat 2 (tak boleh 
memutuskan hubungan darah 

dengan ortu kandungnya) dan pasal 
39 ayat 4 (yang dilakukan oleh 

WNA) dihukum penjara max 5 thn 
dan/atau denda Rp. 100 jt



Psl. 39 ayat (5) UUPA
Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, 

maka agama anak disesuaikan 

dengan agama mayoritas penduduk 

setempat. Ini berlaku thd anak yang 

belum berakal dan bertanggung-jawab belum berakal dan bertanggung-jawab 

dan penyesuaian agamanya dilakukan 

oleh mayoritas penduduk setempat 

(setingkat desa atau kelurahan) secara 

musyawarah dan setelah diadakan 

penelitian yg sungguh-sungguh.



Psl. 40 UUPA
Orang tua angkat wajib 

memberitahukan kepada anak 
angkatnya mengenai asal usulnya 

dan orangtua kandungnya. 
Pemberitahuan asal usul dan orang Pemberitahuan asal usul dan orang 

tua kandungnya sebagaimana 
dimaksud dilakukan dengan 

memperhatikan kesiapan anak yang 
bersangkutan.



Kesiapan anak

Apabila secara psikologis dan 
psikososial diperkirakan anak 

telah siap. Hal tersebut telah siap. Hal tersebut 
biasanya dapat dicapai apabila 
anak sudah mendekati usia 18 

(delapan belas) tahun 
(penjelasan Psl. 40 ayat 2 

UUPA)



Psl. 41 UUPA

Pemerintah dan masyarakat 
melakukan bimbingan dan 

pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengangkatan pelaksanaan pengangkatan 

anak dan ketentuan mengenai 
bimbingan dan pengawasan ini 
akan diatur lebih lanjut dengan 

PP



Hukum Adat

Adopsi dilakukan dengan cara 
TERANG dan TUNAI. Unsur 

TERANG ���� dilakukan di hadapan 
pemuka adat dan unsur TUNAI ����pemuka adat dan unsur TUNAI ����
dilakukan dengan menyerahkan 

benda yang bernilai magis religius 
untuk memutuskan hubungan anak 

yang diangkat dengan orang tua 
kandunngnya.



Dalam pergaulan hukum di alam 
kemerdekaan khususnya masyarakat 
perkotaan sukar menemukan pemuka 

adat untuk melaksanakan adopsi secara 
terang dan tunai. Perkembangan zaman 

dan perkembangan hukum mengarah 
kepada penggantian peran pemuka adat 

dengan jasa Notaris dalam setiap dengan jasa Notaris dalam setiap 
melakukan tindakan hukum termasuk 
adopsi. Notaris dapat membuat akta 

berita acara rapat atau musyawarah adat 
yang bertujuan untuk menyerahkan 

seorang anak dari lingkungan hukum 
adat yang bersangkutan untuk diangkat 

oleh orang lain.



Bila Notaris diminta jasanya untuk 
membuat akta Berita Acara Rapat 

atau Musyawarah Adat yang 
bersangkutan adalah penting 

mempertimbangan ukuran untuk 
menentukan keabsahan rapat 
tersebut menurut hukum adat 

setempat ���� menentukan keabsahan setempat ���� menentukan keabsahan 
pengangkatan anak yang 

bersangkutan. Berilah kuasa pada 
akhir akta untuk mengukuhkan 
pengangkatan anak itu dengan 

menerbitkan penetapan Pengadilan 
setempat



Ada kalanya dalam lingkungan 
masyarakat Pribumi ditemukan 

kebutuhan untuk melakukan 
pengangkatan anak ���� minta jasa 

Notaris ���� mereka minta prosesnya 
secara sederhana mengingat biaya 

dan lain-lain ���� akta penyerahan 
anak untuk dipelihara ���� jangan anak untuk dipelihara ���� jangan 
lupa mencantumkan kewajiban 

orang tua angkat untuk 
memperlakukan anak angkat itu 

sebagai ahli-warisnya kelak dan beri 
kuasa untuk mengukuhkan adopsi 

itu dengan penetapan hakim.



Dalam akta penyerahan anak itu 
perhatikan benar dengan baik, 

kewenangan orang yang 
menyerahkan anak yang 

bersangkutan ���� Bapak dan/atau Ibu 
alami anak itu menyerahkan anak alami anak itu menyerahkan anak 

alaminya yang masih dibawah umur 
untuk diangkat oleh orang lain (?) 
����orang yang menemukan anak di 
tempat umum dan menyerahkan 
anak itu untuk diangkat jadi anak 

adopsi orang lain (?)



Untuk menghindarkan terbukanya 
kemungkinan mempersoalkan 

keabsahan akta yang telah dibuat 
berikan tambahan kekuatan hukum 

kepada akta Notaris yang dibuat 
dalam rangka pengangkatan anak 
dengan menambahkan klausula dengan menambahkan klausula 

dalam akta yang isinya memberikan 
kewenangan kepada orang tua yang 

mengangkat untuk mengukuhkan 
perbuatan hukum adopsi yang telah 
dilakukan dengan minta penetapan 

hakim.



Pada dasarnya perundang-
undangan yang ada 

memberikan peluang kepada 
para pihak untuk melakukan 
adopsi internasional sebagai 
pilihan terakhir ���� usahakan 
supaya pengangkatan anak 
seperti itu dilakukan dengan 

menggunakan penetapan 
hakim.  




