
Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh 
suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan 
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat 
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan 
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain 
(Pasal-1 PJN Stb. 1860/3) 



(Reglement op het Notarisambt in Indonesie)

Ordonansi tgl. 11 Januari 1860 Stb. 1860/3 
m.b. tgl. 1 Juli 1860)m.b. tgl. 1 Juli 1860)

Mengatur tentang siapa Notaris, bentuk akta 
Notaris, syarat pembuatannya, saksi-saksi, 

pengawasan terhadap notaris serta  
penyimpanan protokolnya dll.





PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi 
kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentuotentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

atas Satuan Rumah Susun

PPAT = Pejabat Umum + akta otentik + 
(Perbuatan Hk.Tertentu) + (HAT + 

Sarusun)



Sasaran Tugas 

Notaris/PPAT

Bahagian terbesar sasaran tugasnya 
adalah membuat persetujuan atau 
perjanjian atau kesepakatan yang 

dituangkan dalam akta otentik (baik dituangkan dalam akta otentik (baik 
berbentuk standar baku (khusus 

PPAT), maupun berbentuk minuta 
atau in-originali (Notaris) ���� vide 

syarat-syarat sahnya persetujuan ����
sasarannya bentuk tertulis



1. Sepakat mereka yang mengikatkan  

dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu 2. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

(Pasal-1320 KUHPerdata)



Waktu BW dibuat, kemajuan teknologi 
belum seperti saat ini. Bolehkah 

kesepakatan dianggap ada saat para kesepakatan dianggap ada saat para 
pihak berkomunikasi lewat alat 

komunikasi kasat mata seperti telepon, 
fax, internet, SMS dll. Bagaimana pula 

melalui  komunikasi  tak kasat mata 
(telepathy dll) � bewijs



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





Subjek Hukum ���� Objek Hukum

Subjek Hak ���� Objek Hak

Subjek Perjanjian   ���� Objek Perjanjian

Subjek Akta ���� Objek Akta



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)



Penggunaan NamaPenggunaan NamaPenggunaan NamaPenggunaan Nama

Dasar :
1. Bab-II Bahagian ke-2 Buku-I BW mulai Psl. 5a, Psl. 11 

s/d Psl. 12

2. Psl. 93 s/d Psl. 94  Reglement op het houden der 2. Psl. 93 s/d Psl. 94  Reglement op het houden der 
registers van  den  Burgerlijken Stand voor de 
Chineezen S. 1917/130 jo. S.1919/81 mb. 1 Mei 1919

3. UU No. 4/1961, LN. 1961/15 (berisi a.l. ketentuan 
pencabutan Psl. 6 s/d 10 BW)

4. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tgl.27 
Desember 1966

5. Dll.



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



Keduanya harus ada secara 

kumulatif ���� berlaku hanya 

terhadap manusia



Adalah tugas yang dijalankan oleh Adalah tugas yang dijalankan oleh 

instansi Balai Harta Peninggalan 

dalam kapasitasnya selaku badan 

yang mewakili kepentingan anak yang 

masih dalam kandungan (Psl.2 jo. Psl. 

348 BW) ���� pengampu ADK



KAPANKAH TUGAS SEBAGAI CURATOR KAPANKAH TUGAS SEBAGAI CURATOR KAPANKAH TUGAS SEBAGAI CURATOR KAPANKAH TUGAS SEBAGAI CURATOR 

VENTRIS SECARA FORMAL MULAI VENTRIS SECARA FORMAL MULAI VENTRIS SECARA FORMAL MULAI VENTRIS SECARA FORMAL MULAI 

DIPANGKU OLEH BALAI HARTA DIPANGKU OLEH BALAI HARTA DIPANGKU OLEH BALAI HARTA DIPANGKU OLEH BALAI HARTA 

PENINGGALAN ?   PENINGGALAN ?   PENINGGALAN ?   PENINGGALAN ?   

Pada saat janda yang sedang hamil itu 
menanda-tangani Berita Acara 
Kehamilan (proces verbaal van 

zwangerschaap), yaitu sesudah janda zwangerschaap), yaitu sesudah janda 
yang hamil itu dipanggil menghadap ke 
BHP dalam waktu tak lebih dari 300 hari 

sesudah kematian suaminya

(perhatikan Psl. 44 dst Stb. 1872/166 
tentang Instructie voor de Weeskamer in 

Indonesie)



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 Not.

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



Bab-XVII Buku-I BW (Psl. 433 dst)

1. dungu

2. sakit otak

3. mata gelap

4. kadang-kadang cakap mempergunakan 
pikirannya

(onder curatele curatele gesteld) + Tap PN 



Psl. 446 ayat (3) BW

Orang yang diletakkan 
dibawah curatele dibawah curatele 

karena boros masih 
dibolehkan untuk 

membuat surat wasiat



Psl. 452 BWPsl. 452 BWPsl. 452 BWPsl. 452 BW
Setiap orang yang ditaruh 

dibawah pengampuan 

(onder curatele gesteld), (onder curatele gesteld), 

mempunyai kedudukan 

yang sama dengan 

seorang belum dewasa 

(minderjarig)



Pasal 462 BWPasal 462 BWPasal 462 BWPasal 462 BW

Seorang anak dibawah umur 
yang gila tak boleh

diletakkan dibawah curatele. diletakkan dibawah curatele. 
Anak dibawah umur 
senantiasa dibawah 
kekuasaan orang tua 

(ouderlijke macht) atau 
kekuasaan wali (voogdij)


