
(Psl. 290 s/d Psl. 297 BW)



Keluarga sedarah 

(bloedverwantschap)
pertalian keluarga antara mereka 

yang mana yang satu adalah 
keturunan yang lain atau yang keturunan yang lain atau yang 

semua mempunyai nenek-
moyang yang sama ���� dihitung 

dengan jumlah kelahiran ���� tiap 
kelahiran disebut derajat



Urutan perderajatan
Garis lurus ���� urutan perderajatan 
antara mereka yang mana yang satu 

adalah keturunan yang lainadalah keturunan yang lain

Garis menyimpang ���� urutan 
perderajatan antara mereka yang 
mana yang satu bukan keturunan 

yang lain, melainkan memiliki 
leluhur yang sama



Garis lurus

Terdiri dari garis lurus ke bawah ����

yang menggambarkan hubungan 
antara leluhur dengan sekalian antara leluhur dengan sekalian 

turunannya dan

garis lurus ke atas ���� menggambarkan 
hubungan antara seorang dan 

sekalian mereka yang 
menurunkannya



Cara mengukur 

kekeluargaan dalam 

garis lurus
pertalian anak dengan bapaknya 
���� derajat kesatu, cucu derajat ���� derajat kesatu, cucu derajat 
kedua dst. Sebaliknya dalam 

garis ke atas ���� pertalian bapak 
dan kakek terhadap anak dan 

cucu adalah derajat kesatu atau 
kedua dst



Dalam garis 

menyimpang
dihitung menurut jumlah 
kelahiran ���� dua saudara 
bertalian keluarga dalam bertalian keluarga dalam 
derajat kedua, paman dan 

ponakan derajat ketiga, dua 
anak saudara derajat 

keempat dst



Keluarga semenda 

(zwagerschap)
pertalian keluarga yang 

diakibatkan karena diakibatkan karena 
perkawinan, ialah suatu 
antara seorang diantara 

suami-isteri dan para 
keluarga sedarah dari yang 

lain



Tiada keluarga 

semenda
antara para keluarga sedarah 
si suami dan keluarga si isteri si suami dan keluarga si isteri 
dan sebaliknya. Perderajatan 
keluarga semenda dihitung 

dengan cara yang = 
perderajatan pertalian 

keluarga sedarah



Bubarnya 

perkawinan
mengakibatkan 

kekeluargaan semenda kekeluargaan semenda 
antara yang satu diantara 

suami-isteri dan para 
keluarga sedarah dari yang 

lain tidak dihapuskan



Psl. 20 ayat (1) PJN

Notaris tak boleh membuat akta, di 

dalam mana ia sendiri, isterinya, 
keluarganya sedarah atau semenda, keluarganya sedarah atau semenda, 
dalam garis lurus tanpa pembatasan 

derajat dan dalam garis 
menyimpang sampai dengan derajat 
ketiga, baik secara pribadi maupun 

melalui kuasa bertindak sebagai 
pihak



Psl. 21 ayat (1) PJN
akta notaris tak boleh memuat 

ketetapan untuk keuntungan dari 
notaris dihadapan siapa akta dibuat, notaris dihadapan siapa akta dibuat, 
para saksi, isteri notaris atau isteri 
para saksi atau keluarga sedarah 
(semenda) dari notaris dan para 
saksi dlm garis lurus tanpa batas 
dan garis samping sampai derajat 

ketiga



Pasal-23 PJN ayat (1)

dengan tak mengurangi ketentuan 
dalam BW, tak boleh diambil 

sebagai saksi, keluarga sedarah sebagai saksi, keluarga sedarah 
dan keluarga semenda, baik dari 
notaris maupun para penghadap 

sampai dengan derajat ketiga, 
demikian juga PRT Notaris




