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Ketentuan  perkuliahan

Kuliah setiap semester terdiri 16 
kali tatap-muka. Tatap-muka 
wajib dipenuhi sebanyak 75 %  
(izin dan sakit tak dihitung ����
risiko peserta didik sendiri), risiko peserta didik sendiri), 

keterlambatan hanya ditolerir 
max. 15 menit. Sejak 3/9 peserta 
didik yang jumlah kuliahnya tak 
cukup 75 % (dgn alasan apapun) 

tak berhak mengikuti ujian



Apabila peserta didik yang tak 
cukup jumlah kegiatan 

perkuliahannya tetap memaksa 
diri untuk mengikuti ujian, 
maka dosen pengasuh mata 
kuliah yang bersangkutan kuliah yang bersangkutan 

berhak untuk tidak memeriksa 
lembar jawaban ujiannya 

sekaligus berwenang untuk tidak 
melaporkan hasil ujiannya 
kepada Program (dengan 

catatan khusus)





Harus dibedakan antara akta-akta PT 

yang telah dibuat, yaitu :

1. Sebelum berlakunya UU No.    1. Sebelum berlakunya UU No.    

1/1995, dan

2.   Sesudah berlakunya UU No. 

1/1995

Yang dibuat sebelum berlakunya UU 

No. 1/1995 harus disesuaikan dengan 

UU No.1/1995



Sebelum  UU No. 1/1995

Psl. 36 dst WvK melalui Psl. 1 WvK 
menghendaki berlakunya ketentuan-

ketentuan perserikatan perdata 
(maatschaap) terhadap suatu PT(maatschaap) terhadap suatu PT

Sesudah berlakunya UU No. 1/1995 
ketentuan PT dalam WvK (Psl. 36 
s/d Psl. 56) dinyatakan tak berlaku 

lagi

(ex Psl. 128 ayat 1 UU No. 1/1995)



Psl. 4 UU No. 1/1995

Terhadap perseroan berlaku UU ini, 

Anggaran Dasar perseroan dan 
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 

lainnya

Penjelasan  ���� tidak mengurangi 
kewajiban perseroan untuk mentaati 

asas iktikad baik, asas kepantasan
dan asas kepatutan dalam 

menjalankan perseroan



Penjelasan Psl. 4 UU No. 1/1995
Yang dimaksudkan dengan 

“peraturan perundang-undangan 
lainnya” adalah semua peraturan 

perundang-undangan yang 
berkaitan dengan keberadaan dan berkaitan dengan keberadaan dan 

jalannya perseroan, termasuk 
ketentuan-ketentuan dalam 

KUHPerdata (S. 1847/23) dan 
KUHDagang (S. 1847/23) sepanjang 

tak dicabut atau ditentukan lain 
dalam UU No. 1/1995



Psl. 7 ayat (1) UU No. 1/1995
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang 

atau lebih dengan akta-notaris yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia 

(ketentuan 2 org ini tak berlaku bagi PT. 
BUMN ���� ayat 5)

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil Setiap pendiri perseroan wajib mengambil 
bagian saham pada saat perseroan 

didirikan (ayat 2)

Status Badan hukum diperoleh setelah 
akta-pendirian disahkan Menteri (ayat 6)



Pengesahan akta PT

Sebelum tahun 2001 dilakukan oleh 
DepKehHAM c.q. DitJenAHU c.q. 
Direktorat Perdata secara manual.

Sejak tahun 2001 diperkenalkan Sejak tahun 2001 diperkenalkan 
SISMINBAKUM sebagai upaya 

mengesahkan akta pendirian dan 
perubahan PT melalui dunia cyber 

dengan menggunakan teknologi 
internet



SISMINBAKUM dan 

NOTARIS
Hanya Notaris yang telah diangkat 

oleh DepKehHAM berhak 
mengoperasikan SISMINBAKUM mengoperasikan SISMINBAKUM 
���� harus mempunyai user-ID dan 
PIN ���� diberi secara gratis (atas 

permohonan) sejak SK 
pengangkatan sbg Notaris 

diterbitkan oleh DepKehHAM



Subjek Hak Atas Tanah

Asas ���� Setiap subjek hukum berhak 
menjadi subjek HAT

Psl. 9 (1) UUPA : WNI ���� BARPsl. 9 (1) UUPA : WNI ���� BAR

Ayat (2) setiap WNI (pria & wanita) 
memiliki kesempatan yang sama 

memiliki HAT

HAT vide Psl. 16  (1) UUPA

Bdn Hkm. boleh memiliki HAT



Apakah semua Bdn.Hk. 

Boleh memiliki HAT ?
Asas dalam Psl. 9 dan Psl. 10 

UUPA : setiap manusia (WNI) 

dan badan hukum (Indonesia) dan badan hukum (Indonesia) 

boleh memiliki HAT.

Subjek Hak Milik ���� WNI + Bdn 

Hkm (khusus ex PP. No. 38/1963)



PT tak dapat jadi 

pemegang Hak Milik
Bila suatu HAT (HM) hendak 

dimiliki oleh PT, maka 
bidang tanah yang berstatus bidang tanah yang berstatus 
SHM itu harus disesuaikan 

dahulu sehingga dapat 
dimiliki oleh Badan Hukum 

(Indonesia)



Bagaimana cara 

menyesuaikannya ?
a. Penyesuaian hak (komutasi)

b. Melalui pelepasan hak diikuti 
dengan permohonan HATdengan permohonan HAT

Bgm mempertahankan kepastian 
hukum selama suatu tanah SHM 

sudah dimiliki secara material oleh 
PT (sudah dibayar PT dan dikuasai 
secara fisik) tapi SHMnya belum di 

BN ke a/n PT ?



Peran Akta Notaris
Dari sudut bentuk akta-otentik yang 

digunakan dalam perjanjian 
peralihan HAT dikenal 2 macam 

akta, yaitu 

akta Notaris dan akta PPAT.

Akta Notaris menggunakan minuta 
(salinan, grosse, kutipan/petikan) 

sedangkan akta PPAT 
menggunakan blanco dicetak yang 

dijual di Kantor Pos



Untuk memelihara 

kepastian hukum
Dipergunakan akta-notaris yang 

berisi perjanjian peralihan HAT 

(berikut syarat-syaratnya) antara (berikut syarat-syaratnya) antara 

subjek hukum manusia 

dengan subjek hukum Badan 

Hukum di lain pihak



Perseroan Komanditer
Diatur dalam Psl. 19 WvK 

(commanditaire vennootschap 
onder firma) jis. Psl. 1 WvK dan 
Psl. 1618 dst BW dan Psl. 1313 Psl. 1618 dst BW dan Psl. 1313 

BW

Dari pasal-pasal itu disimpulkan 
bahwa pendiriannya oleh 2 

orang atau lebih



Salah seorang pesero 

meninggal ?
Ex Psl. 1651 BW bila dalam 

AD ada diperjanjikan (lex 
specialis) maka CV jalan specialis) maka CV jalan 

terus, tapi kalau tak 
diperjanjikan berlaku psl. 

1646 angka 4 BW (berakhir) 
���� lex generalis



Peningkatan CV jadi PT

Dari segi pembuatan aktanya, pada 
asasnya lebih mudah dan murah 

mendirikan PT baru; tapi ada 
kalanya CV sudah memiliki kalanya CV sudah memiliki 

perijinan yang tak akan diterbitkan 
lagi dan masih tetap berlaku 

sedangkan waktu memperpanjang 
perijinannya disyaratkan harus 

berbentuk PT; juga untuk 
membatasi tanggung-jawab



Perusahaan didirikan 

oleh seorang
Bila dimaksudkan untuk dimiliki 

dan dijalankan sendiri dapat 
disarankan mendirikan Usaha disarankan mendirikan Usaha 

Dagang. Pemilik UD cukup 
memiliki NPWP atas namanya 
sendiri saja, tak perlu NPWP 

khusus a/n perusahaan 



Pendirian UD

Cukup didirikan oleh seorang 
saja, artinya yang menjadi 

komparan dalam akta notaris komparan dalam akta notaris 
untuk pendiriannya cukup 
dihadiri oleh 1 orang (ybs) 

saja ���� tanggung-jawab 
penuh dengan harta pribadi



Faillissement
Psl. 1 (1) UU No. 4/1998 ���� debitur 
yang memiliki 2 atau lebih kreditur 
dan tak membayar sedikitnya satu dan tak membayar sedikitnya satu 
hutang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih, dinyatakan pailit 
dengan keputusan Pengadilan Niaga 

���� permintaan sendiri atau 
permintaan seorang (lebih) 

krediturnya



PT yang maju pesat

Dapat dinyatakan pailit asalkan 
memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh UU No. 4/1998, 
contohnya perusahaan asuransi contohnya perusahaan asuransi 

Manulife

Kurator dalam kepailitan 
bertugas melakukan perbuatan 
pengurusan dan pemilikan ����

harta pailit



Tindakan Pengurusan 

Tindakan pengurusan (daad van 
beheer) adalah tindakan 

mengurus, memelihara dan mengurus, memelihara dan 
menyelamatkan suatu benda 

supaya dapat mempertahankan 
wujudnya dan dapat 

menghasilkan buah (perdata)



Tindakan pemilikan

Dikenal juga dengan sebutan daad 
van eigendom atau daad van 

beschikking, yaitu segala bentuk beschikking, yaitu segala bentuk 
tindakan yang bermaksud 
menguangkan suatu harta 
kekayaan dengan maksud 
mengkonsumir hasilnya



Pembebanan atas harta 

(boedel) pailit
Dilakukan oleh kurator dengan 

persetujuan Hakim Komisaris 
dalam kepailitan yang dalam kepailitan yang 

bersangkutan sepanjang 
kepentingan harta pailit 
menghendaki dan secara 

prospektif memang 
menguntungkan



Organ Yayasan

a. Pembina

b. Pengurus

c. Pengawas

Yayasan dapat didirikan (tetapi 
tak dapat diurus) oleh 1 (satu) 

orang, salah satu buktinya 
adalah yayasan dapat didirikan 

dengan surat wasiat



AW pengurus yayasan

Periksa bunyi akta pendirian 
(dengan segala perubahan) 

yayasan ���� lex specialis.yayasan ���� lex specialis.

Pengangkatan pengurus (baru)  
harus disesuaikan dengan AD 

Yayasan dan UU Yayasan



Mungkin saja seluruh pengurus 
yayasan praktis sudah meninggal 

dunia, sehingga tak dapat 
melaksanakan rapat Pembina 

menurut AD guna mengangkat 
pengurus baru. Dalam hal seperti ini 

apabila dalam AD tak ditentukan apabila dalam AD tak ditentukan 
prosedurnya, maka pengangkatan 

anak-anak atau para ahli-waris dari 
pengurus yayasan dapat dilakukan 
apabila terlebih dahulu diizinkan 

untuk itu melalui penetapan 
pengadilan



Untuk melakukan suatu tindakan 
hukum atas nama badan hukum, 

perhatikan benar dengan 
seksama substansi anggaran 

dasar dari suatu badan hukum, 
apakah tindakan hukum yang 
dimaksudkan dibenarkan oleh dimaksudkan dibenarkan oleh 

AD, siapa-siapa yang berwenang 
menanda-tangani aktanya dan 
apa syarat-syaratnya. Bila AD 
memenuhi syarat periksa juga 
bunyi aturan umum yang ada



Untuk menjadi perhatian

dari segi subjek hak, setiap manusia 

dengan melihat status personalnya 

dapat menjadi pemegang hak atas dapat menjadi pemegang hak atas 

kekayaan tersebut di atas ���� dapat 

saja diperoleh diluar (didalam) 

perkawinan (ex psl. 35 UUP 

No.1/1974 enz.)



Khusus kekayaan yang menjadi milik 
badan hukum harap diperhatikan 

benar dengan baik perbuatan 
hukum yang dilakukan 

pengurusnya. Perbuatan hukum 
terhadap harta kekayaan badan terhadap harta kekayaan badan 

hukum itu yang bertentangan 
dengan maksud dan tujuan badan 
hukum itu patut diperhitungkan 
dengan matang apakah dapat & 

perlu dilayani atau tidak ����
perhatikan asas ultra vires




