
Dalam praktek hukum istilah ini acap 

kali digunakan, tetapi dalam berbagai 

konteks pengertian, sbb. :

Curator bagi orang dewasa yang 1. Curator bagi orang dewasa yang 

mengalami suasana kejiwaan tertentu

2. Curator bagi manusia dan korporasi 

yang dinyatakan pailit

3. Curator Ventris



Istilah “dewasa” perlu ditekankan karena 

menurut Psl. 462 BW seorang anak 

dibawah umur yang mengalami 

gangguan jiwa atau suasana mental gangguan jiwa atau suasana mental 

tertentu dilarang untuk ditempatkan di 

bawah curatele ���� bagi mereka hanya 

disediakan oleh UU kekuasaan orang-tua

(ouderlijke macht) atau kekuasan wali

(voogdij)



Diatur dalam Bab-XVII Buku-I BW dengan 
judul “tentang Pengampuan”, mulai Psl. 
433 BW s/d Psl. 462 BW. Psl. 433 BW 
menentukan :”Setiap orangdewasa yang 
selalu berada dalam keadaan dungu, selalu berada dalam keadaan dungu, 
sakit otak atau mata-gelap harus ditaruh 
dibawah pengampuan, pun jika ia 
kadang-kadang cakap menggunakan 
pikirannya”. Pengampuan dinyatakan 
dgn Penetapan Pengadilan ex Psl. 440 
BW



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)



Kurator yang diberikan kepada manusia 

dewasa dan badan hukum (korporasi) 

yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan. 

Disini orang dewasa dan badan hukum Disini orang dewasa dan badan hukum 

itu kehilangan haknya mengurus harta 

kekayaannya sedangkan dalam Curator 

ex Buku-I BW diberlakukan bagi orang 

dewasa yang kehilangan kemampuannya 

mengurus dirinya karena alasan tertentu





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) 



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



(Reglement op het Notarisambt in 
Indonesie)

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

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

notaris serta  penyimpanan 
protokolnya dll. � dgn cara yang 

hampir sama diatur dalam UUJN. 
UUJN secara khusus mengatur 
honor Notaris (Bab-VI-UUJN) ����

m.b.6 Okt 2004



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) � masalah 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



Dalam kaitan khusus tentang 
topik Curator Ventris, karena 
ia berkenaan dengan status ia berkenaan dengan status 

seorang (anak) manusia, 
yang relevant  adalah 

mengenai status-anak dan 
perwalian



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



ADK yang terhadapnya dapat BHP 
bertindak selaku curator ventris adalah 

ADK  yang berasal dari perkawinan yang 
sah. Perhatikan bunyi  anak kalimat Psl. sah. Perhatikan bunyi  anak kalimat Psl. 

348 BW :”Jikalau, setelah si suami 
meninggal dunia, isteri menerangkan, … 
mengakui bahwa ia sedang mengandung

…” ���� Menjelaskan adk yang berada 
dalam kandungan seorang wanita yang 
(pernah) berstatus seorang isteri saja 

yang menjadi objek ketentuan ini



ADK lain yang ternyata 
dikandung oleh seorang wanita 

yang tak pernah berstatus yang tak pernah berstatus 
sebagai isteri-sah dengan 

sendirinya tidak dapat 
diletakkan dibawah Curator 

Ventris ���� ADK yang berstatus 
seperti ini tidak memiliki 

Curator Ventris



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)



Sebelumnya perlu diingat bahwa 
curator-ventris hanya berlaku 

terhadap anak yang berada dalam terhadap anak yang berada dalam 
kandungan yang statusnya 

merupakan anak yang berasal dari 
perkawinan yang sah ���� perkawinan 

sah itu bubar karena kematian 

bukan karena sebab lain



di sini berlaku dugaan-hukum 
(rechts-vermoeden) bahwa 

anak yang ada dalam anak yang ada dalam 
kandungan (adk) itu hanya 
diasumsikan sebanyak 1 
(satu) orang ���� tidak lebih 

dari 1 (satu) orang



maka segala kepentingan dan 
hak-hak yang menurut hukum 

sebelumnya jatuh untuk 
kepentingan ADK yang kepentingan ADK yang 
kemudian ternyata saat 

dilahirkan lebih dari seorang itu 
dibagi sama di antara sesama 

ADK yang lahir lebih dari 
seorang itu ���� mungkjn kembar 

dua, tiga dst



sesuai dengan asas yang dianut 
oleh Psl. 2 BW secara yuridis-

formal dapat sebab ia oleh formal dapat sebab ia oleh 
hukum sudah diakui sebagai 
subjek-hukum ���� akan tetapi 

adalah lebih bijaksana 
menunggu kelahirannya untuk 

menentukan jumlah ADK secara 
kasat mata ���� kepastian hukum



Curator Ventris c.q. BHP tidak 
pernah bersedia melakukan 

pemisahan boedel sementara 
sang-janda yang ditinggal mati sang-janda yang ditinggal mati 
suaminya sedang berada dalam 

keadaan hamil, meskipun 
secara yuridis formal boleh, 

karena  kadar kepastian 
hukumnya dapat menjadi 

persoalan



system yang dikenal BW 
menghendaki pengakuan dilakukan 

secara formalistis ���� mengikuti 
prosedur tertentu dan mencatatkan 
pengakuan itu dalam akta-kelahiran pengakuan itu dalam akta-kelahiran 

anak yang diakui ���� hanya anak 
yang sudah lahir saja (yang 

memiliki akta-kelahiran) dapat 
diakui ����(berlaku m.m. untuk 

adopsi)



Pada prinsipnya pengesahan anak 
dilakukan dengan melakukan 

perkawinan sah menurut hukum 
antara bapak (pria) yang 

membenihkan dengan ibu (wanita) membenihkan dengan ibu (wanita) 
yang melahirkan. Bagi adk (yang 

berada dalam status curator ventris) 
tak mungkin lagi dilakukan 

pengesahan karena bapak (pria) 
yang membenihkannya telah 

meninggal dunia 



UU No. 1/1974 tidak ada mengatur 
status ADK. Hanya terdapat 3 pasal 
yang mengatur tentang status anak yang mengatur tentang status anak 
i.c. Psl. 42, 43 dan 44 UU No. 1/1974. 
Istilah ADK dikenal dalam Psl. 1 UU 
No. 23/2002 tentang perlindungan 

anak tetapi UU ini tidak 
menjabarkan bagaimana cara 

melindungi kepentingan ADK ����
praktis hanya dikenal oleh BW




