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A.Orang Sebagai Subjek Hukum 

 

     1. Subjek Hukum 

• Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajibanyang 

disebut orang. 

• Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan 

hukum. 

• Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai 

gejala alam, sebagai mahkluk budaya ciptaan Tuhan yang 

dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. 

• Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, 

sebagai gejala hidup bermasyrakat, sebagai badan ciptaan 

manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban 
seperti manusia.   



Secara Prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia.  

Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Manusia Badan Hukum 

1. Manusia adalah makhluk 

hidup ciptaan Tuhan, 

mempunyai akal, perasaan 

dan kehendak.  

1. Badan hukum adalah 

badan ciptaan manusia 

berdasar pada undang-

undang, diwakili oleh 
pengurusnya 

2. Manusia memiliki kelamin, 

dapat kawin, dapat 

beranak. 

2. Badan hukum tidak memiliki 

kelamin, tidak dapat kawin, 

tidak dapat beranak. 

3. Manusia dapat menjadi ahli 

waris 

3. Badan hukum tidak dapat 

menjadi ahli waris 



2. Pengakuan Sebagai Subjek Hukum 

• Pengakuan manusia sebagai subjek hukum sejak masih di 

dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup 

(Pasal 2 KUHPdt). Ketentuan ini mempunyai arti penting 

(relevan) apabila kepentingan anak itu menghendaki, 

misalnya dalam hal memperoleh warisan atau hibah.  

• Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh undang-

undang . 

• Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu 

hukuman pun yang dapat mengakibatkan kehilangan hak 

perdata manusia sebagai subjek hukum ( Pasal 3 KUHPdt) 

• ini berarti betapun kesalahan seseorang sehingga dia dijatuhi 

hukuman oleh pengadilan , hukuman tersebut tidak boleh 

menghilangkan kedudukan hukum seseorang sebagai subjek 

hukum. 

  



B. Badan Hukum 

1. Klasifikasi Badan Hukum 

• Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) --- untuk 

kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan. 

• Badan hukum yang diakui oleh negara (penguasa negara) ---- bertujuan 
memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 

usaha tertentu, seperti PT dan koperasi.   

• Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang 

bersifat ideal --- seperti yayasan pendidikan dan yayasan kemanusiaan 

(Pasal 1653 KUHPdt) 

 Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum , 

maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 

• Badan hukum Publik (kenegaraan) : badan hukum yang dibentuk oleh 

pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya 

lembaga-lembaga negara, departemen pemerintahan, dan daerah 

otonom 

  



• Badan hukum privat : badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau 

swasta , diberi wewenang menurut hukum perdata. 

 

Menurut Undang-undang yang berlaku d Indonesia kini, ada beberapa jenis 

badan hukum yang sesuai dengan tujuannya masing2, setiap badan hukum 

diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu : 

1. Badan hukum koperasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992) 

2. Badan hukum Perseroan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ) 

3. Badan hukum Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001) 

4. Badan hukum perusahaan milik negara ( Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2003)  

 

 



c. Tempat Tinggal 

1. Konsep Tempat Tinggal 

 

• Tempat tinggal atau domisili dalah tempat di mana seseorang 

berkediaman atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban 

hukum. 

• Tempat tinggal selalu berada di dalam wilayah/daerah tertentu. 

• Apabila tempat tinggal manusia disebut tempat kediaman, tempat tinggal 

badan hukum disebut tempat kedudukan. 

• Tempat tinggal manusia atau tempat kedudukan badan hukum sering juga 

disebut alamat rumah atau kantor. 

 



Tempat tinggal dapat juga dibedakan menjadi 

1. Tempat tinggal yuridis : tempat di mana seseorang terdaftar sebagai 

penduduk sah di suatu desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau 

provinsi dalam wilayah negara tertentu, yang dibuktikan dengan satu 

kartu tanda penduduk (KTP) yang menyatakan terikat dengan hak dan 

kewajiban. 

2. Tempat tinggal sesungguhnya (tempat kediaman) : tempat di mana 

seseorang bisa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak 

terikat dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak bersifat 

menetap. 

3. Tempat tinggal pilihan : tempat tinggal yang disetujui/disepakati pihak-

pihak dalam suatu perjanjian/kontrak guna memudahkan 

penyelesaian hak dan kewajiban hukum dalam hal terjadi sengketa 

dalam pelaksanaanya. Tempat tinggal pilihan biasanya di kantor 

pengadilan setempat dan berakhir setelah perjanjian/kontrak berakhir 



2. Jenis Tempat Tinggal 

• Tempat tinggal yuridis : terjadi karena peristiwa hukum seperti kelahiran, 
perpindahan ataupun mutasi. 

• Tempat tinggal nyata : terjadi karena peristiwa hukum kehadiran (berada) di 

suatu tempat sesungguhnya. 

• Tempat Tinggal pilihan : terjadi karena peristiwa hukum pembuatan perjanjian 

dan tempat tinggal itu dipilih oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. 

• Tempat tinggal ikutan : terjadi karena peristiwa hukum yang menciptakan 

keadaan status hukum seseorang yang ditentukan undang-undang, misalnya : 

a. Perkawinan : tempat tinggal istri sama dengan tempat tinggal suami (Pasal 

32 UU No.1 th 1974) 

b. Kelahiran : tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal orang tua (Pasal 47 

UU No.1 th 1974) 

c. Pengampuan : tempat tinggal orang di bawah pengampuan mengikuti 

tempat tinggal pengampu atau walinya (Pasal 50 UU No.1 th 1974) 



D. Kewenangan Berhak dan Berbuat 

1. Kewenangan Berhak 

 

• Setiap orang memiliki hak yang sama, setiap orang wenang berhak . 

Namun tidak setiap orang wenang berbuat karena dalam hukum, sanksi 

hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada hak. 

• Kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban, 

orang yang melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi, sedangkan 

orang yang melalaikan haknya tidak apa2. 

• Orang mempunyai kewenangan berhak saat dalam kandungan ibunya 

asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki (Pasal 2 

KUHPdt) 

• Kewenangan berhak berlangsung terus hingga akhir hayat. 

• Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat ditiadakan oleh hukuman 

apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan 
hak perdata seseorang (Pasal 3 KUHPdt) 



2. Kewenangan Berbuat 

Untuk mengetahui apakah orang itu wenang berbuat atau tidak, ada 

beberapa faktor yang membatasi, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. 

Wenang berbuat ada 2 pengertian : 

• Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (bekwaam, 

capable), kecakapan, atau kemampuan berbuat menurut hukum. 

• Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak 

memenuhi syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan berbuat. 

 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau tidak 

mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat 

hukum. Perbuatan hukum yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan 

melalui pengadilan. 

 

  

 



Kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan 

perbuatan hukum diurus oleh pihak yang mewakilinya, adalah : 

 

• Kepentingan anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya 

(Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) 

• Kepentingan anak yang berada di bawah perwalian diurus oleh 

walinya (Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) 

• Kepentingan orang dewasa yang yang berada di bawah 

pengampuan diurus oleh wali pengampunya (Pasal 433 KUHPdt) 



E. Kedewasaan dan Pendewasaan 

1. Menurut Kosep Hukum Perdata Barat 

• Acontrario orang dewasa, yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun penuh 

walaupun belum berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin. 

• Demikian juga acontrario jika dalam perundang-undangan dijumpai istilah 

“dewasa” itu berarti sudah berumur 21 tahun penuh dan walaupun belum 

berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin. 

• Keadaan yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut 

“kedewasaan”. 

• Berdasar pada ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa KUHPdt 

dan perundang-undangan lainnya menggunakan kriteria umur untuk 

menentukan orang dewasa atau belum dewasa. 

• Akan tetapi ini pun tidak mutlak karena kenyataannya walaupun belum 
berumur 21 tahun penuh, apabila sudah pernah kawin, dinyatakan juga 

sebagai orang dewasa. 



• Pendewasaan dibedakan menjadi dua macam yaitu 

pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa 

perbuatan hukum tertentu (terbatas). 

Pendewasaan penuh Pendewasaan u bbrp perb. hk 

1. Sudah berumur 20 tahun penuh 1.  Sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 

421 dan 426 KUHPdt 

2. Prosedurnya pihak yang bersangkutan 

mengajukan permohonan kepada 

Presiden RI yang dilampiri dengan akta 

kelahiran atau surat bukti lainnya, 

presiden setelah mendengar 

pertimbangan MA memberikan 

keputusannya. Keputusannya 

pernyataan dewasa penuh itu disebut 

venia aetetis 

2. Prosedurnya adalah pihak yang 

bersangkutan mengajukan permohonan 

kepada ketua pengadilan negeri yang 

berwenang dilampiri dengan akta 

kelahiran atau surat bukti lainnya. 

Pengadilan negeri setelah mendengar 

keterangan orang tua atau wali ybs 

memberikan ket pernyataan dewasa 

dalam perbuatan2 hukum tertentu saja 

sesuai dengan yang dimohonkan . 



Lanjutan 

3. Akibat hukum adanya venia aetetis 
status hukum orang dewasa. 

Namun, jika ingin melangsungkan 

perkawinan, izin orang tua masih 

diperlukan (Pasal 420-424 KUHPdta) 

3. Akibat hukum pernyataan dewasa 
terbatas adalah status hukum ybs 

sama dengan status hukum orang 

dewasa untuk perbuatan2 hk 

tertentu (Pasal 426-430 KUHPdt) 



2. Menurut Konsep Hukum Adat 

• Djojodigoeno menyatakan hukum adat tidak mengenal batas umur 

untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. 

• Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata 

Barat.  

• Hukum adat menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu 

berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap  

atau tidak cakap , mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan 

hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. 

• Artinya apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara 

kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya.  



3. Menurut Konsep Undang-Undang Republik Indonesia 

• Konsep belum dewasa dan dewasa dapat dinyatakan berlaku 

seragam untuk semua warga negara Indonesia. 

• Dikatakan belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun 

penuh dan belum pernah kawin. 

• Ketentuan ini acontrario dewasa apabila sudah berumur 21 
tahun dan walaupun belum berumur 21 tahun penuh, sudah 

pernah kawin. 



F.Pencatatan Peristiwa Hukum 

1. Peristiwa Hukum yang Dicatat 

• Kelahiran 

• Perkawinan  

• Perceraian  

• Kematian 

• Penggantian Nama 

2. Tujuan Pencatatan Peristiwa Hukum 

 Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang 

status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian 

hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Setiap perbuatan 

hukum itu apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak2 
yang berhubungan dengan hukum itu. 

 



3. Fungsi Pencatatan Peristiwa Hukum 

• Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa 

hukum yang dialami seseorang itu benar telah terjadi.  

• Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum, 

diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa 

hukum. 

• Diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa 

pada hari, tanggal, bulan, tahun dan di tempat tertentu atas nama 

orang tertentu pula. 

• Pihak yang memberikan keterangan itu adalah pejabat/petugas 

publik yang berwenang menangani peristiwa hukum tersebut. 


