
BEBERAPA JUDUL TULISAN MAHASISWA PASCASARJANA MAGISTER 

KENOTARIATAN 

 

1. Penggunaan nama bagi manusia 

2. Penggunanaan nama bagi korporasi 

3. Penggantian nama bagi subjek hukum manusia 

4. Penggantian nama bagi subjek hukum korporasi 

5. Domisili : apakah setiap subjek hukum dapat memindahkan domisilinya ? 

6. Subjek hukum : kaitannya dengan akta Notaris 

7. Anak dalam kandungan sebagai pendukung hak 

8. Mungkinkan anak dalam kandungan dibebani kewajiban hukum ? 

9. Perkumpulan sebagai subjek-hukum 

10. Yayasan sebagai subjek-hukum 

11. Perkumpulan Gereja sebagai subjek-hukum 

12. Perjan sebagai subjek-hukum 

13. Perum sebagai subjek-hukum 

14. Persero sebagai subjek-hukum 

15. Negara sebagai subjek hukum 

16. Wakaf dalam Islam 

17. Apakah wakaf merupakan subjek hukum dalam  hukum Islam ? 

18. Apakah mesjid merupakan subjek hukum dalam hukum Islam ? 

19. Wakaf : apakah benda yang diwakafkan boleh dijadikan objek perjanjian ? 

20. Negara sebagai suibjek hukum 

21. Pentingnya domisili bagi subjek hukum manusia 

22. Perlunya tempat kedudukan bagi subjek hukum korporasi 

23. Orang yang diculik : dimanakah domisilinya ? 

24. Orang yang sedang menjalani hukuman penjara : dimanakah domisilinya ? 

25. Kartu Tanda Penduduk : perannya sebagai identitas diri subjek hukum manusia 

26. Kartu Tanda Penduduk : bencana dibalik kemudahan penerbitannya 

27. Kartu Tanda Penduduk : fungsinya sebagai alat penangkal kejahatan 

28. Orang yang diletakkan dibawah curatele 

29. Dibawah curatele : mungkinkah diterapkan bagi subjek hukum manusia yang tun 

duk kepada Hukum Adat ? 

30. Curator Ventris bagi golongan yang tunduk kepada BW 

31. Apakah curator ventris dapat diterapkan bagi golongan Bumi Putra ? 

32. Peran kurator dalam kepailitan 

33. Masalah kedewasaan 

34. Apakah batas usia dewasa 18 tahun tentang kedewasaan sudah mutlak ? 

35. Apakah setiap orang yang sudah mencapai usia 18 tahun dapat dilayani dalam 

membuat akta Notaris ? 

36. Prosedur Perkawinan menurut BW dan perbandingannya dengan UU No. 1/1974 

37. Apakah subjek hukum manusia yang berganti kelamin dapat melakukan perkawi 

nan menurut Hukum di Indonesia ? 

38. Perkawinan berbeda agama : apakah dikenal dalam system hukum Indonesia ? 



39. Akibat hukum dari perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri, khususnya 

yang dilakukan di Negara yang mengenal perkawinan antar kedua mempelai yang 

berjenis kelamin sama 

40. Penggantian kelamin bagi subjek hukum manusia : dampaknya terhadap statusnya 

selaku pendukung hak dan kewajiban menurut hukum perdata 

41. Tunduk suka Rela : masih relevankah dalam suasana masa kini ? 

42. Perjanjian kawin menurut BW 

43. Perjanjian kawin pasca UU No. 1/1974 

44. Perjanjian kawin : apakah dikenal oleh masyarakat yang tunduk kepada Hukum 

Adat ? 

45. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan bagi subjek yang melakukan poli 

gami pasca UU No. 1/1974 

46. Harta benda perkawinan menurut BW dan pengurusannya 

47. Harta benda perkawinan pasca UU No. 1/1974 dan pengurusannya 

48. Pembubaran perkawinan : akibatnya terhadap pengurusan anak dibawah umur 

yang dilahirkan sebagai akibat bubarnya perkawinan itu 

49. Pisah Harta Kekayaan : upaya hukum menyelamatkan harta menyongsong perce 

raian 

50. Perpisahan meja dan ranjang : pengaruhnya bagi anak yang masih dibawah umur 

51. Kekuasaan orang tua : sejauh mana peran dan pengaruhnya terhadap anak-anak 

yang menjadi pedagang asongan di jalanan 

52. Keluarga sedarah dan semenda : pengaruhnya dalam hukum keluarga nasional 

53. Perwalian : tinjauan khusus terhadap WNI yang tunduk kepada Hukum Adat 

54. Perwalian menurut BW : tinjauan khusus tentang perwalian pengawas 

55. Wali Pengawas : apakah masih perlu keberadaannya dalam hukum keluarga nasio 

nal ? 

56. Wali Pengawas : perkembangan peran dan statusnya pasca UU No. 1/1974 

57. Pengakuan anak : tinjauan hukum menurut BW dan perbandingannya dengan UU 

No. 1/1974 

58. Kebapakan dan keturunan anak-anak : tinjauan menurut BW dan pengaruhnya te 

hadap perkembangan hukum keluarga nasional 

59. Kebapakan dan keturunan anak-anak : tinjauan menurut UU No. 1/1974 dan pe 

ngaruhnya terhadap perkembangan hukum keluarga nasional 

60. Keadaan tak hadir : pengaruhnya terhadap perkawinan subjek yang bersangkutan 

61. Keadaan tak hadir : prosedur pengurusan harta kekayaan bagi subjek yang tak 

hadir 

62. Keadaan tak hadir : mungkinkah diterapkan kepada badan hukum ? 

63. Keadaan tak hadir : manfaatnya secara kelembagaan dalam menghadapi kredit ma 

cet yang debiturnya meninggalkan domisilinya 

64. Keadaan tak hadir : manfaatnya secara kelembagaan dalam memenuhi target pe 

masukan penerimaan negara dari sektor pajak 

65. Keadaan tak hadir : lembaga yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pem 

bangunan fisik di perkotaan 

66. Perjanjian dengan syarat menunda : dapatkah diterapkan bagi WNI yang mengha 

dapi perceraian ? 

67. P:erceraian : apakah boleh dilakukan melalui surat kabar ? 



68. Perceraian secara dibawah tangan : apakah sudah tepat menurut hukum ? 

69. Pengakhiran hidup bersama : apakah masih diperlukan pembuktiannya ? 

70. Pengingkaran anak : apakah dapat mengingkari anak melalui surat kabar karena 

tindak-tanduknya sudah tak dapat lagi dikendalikan oleh kedua orang tuanya ? 

71. Kedudukan anak alami dan anak sah yang dilahirkan oleh wanita yang sama pasca 

UU No. 1/1974 

72. Adopsi bagi golongan Timur Asing China 

73. Adopsi menurut Hukum Adat 

74. Apakah mungkin membuat akta-notaris sebagai alat guna membuktikan adopsi 

menurut Hukum Adat ? 

75. Apakah mungkin adopsi dilakukan terhadap anak perempuan ? 

76. Apakah seorang pria yang tak pernah kawin boleh melakukan adopsi anak ? 

77. Apakah seorang wanita yang tak pernah kawin boleh melakukan adopsi anak ? 

78. Adopsi : apakah mungkin dilakukan terhadap seorang bayi yang diterlantarkan 

oleh  ibunya seketika dilahirkan ? 

79. Anak zinah : mumngkinkah menjadi anak sah melalui prosedur adopsi ? 

80. Anak sumbang : apakah boleh diadopsi ? 

81. ds 

82. dsd 

83. sds 

84.  


