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Tugas Terstruktur HK PERDATA INTERNASIONAL 

20 Maret 2017 

Untuk mengerjakan soal no. 1 s/d 3, baca: 

a. Diktat HPI halaman 99-110 (halaman yg saya tulis dg tangan) 

b. Website kuliah di https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2008/12/status-personal-

badan-hukum5.pdf 

 

1. Apakah status personal bagi manusia atau badan hukum adalah sama ataukah berbeda? Jelaskan 

alasan jawaban anda. Jangan hanya menjawab “sama” atau “berbeda” 

 

2. Sebutkan sedikitnya tiga status personal badan hukum.  

3. a. Menurut HPI Indonesia, untuk menentukan status personal badan hukum tsb digunakan hukum 

negara mana?  

b. Jelaskan alasan hukum jawaban anda. 

 

Untuk mengerjakan soal no. 4 dan 5, baca Diktat HPI halaman 111-124 (halaman yg saya tulis dg tangan), 

tentang Ps. 18 AB (locus regit actum) 

 

4.  a.  Apakah syarat sebuah surat wasiat harus dituangkan dalam akta otentik (akta yang dibuat oleh 
pejabat/notaris yg berwenang) merupakan syarat formal ataukah syarat materiil? Ditentukan oleh 
hukum nasionalnya para pihak ataukah oleh hukum negara dimana surat wasiat tsb dibuat?  

b.  Apakah syarat pengalihan hak atas rumah yang harus dituangkan dalam akta otentik merupakan 
syarat formal ataukah syarat materill? Ditentukan oleh hukum nasionalnya para pihak ataukah oleh 
hukum negara dimana rumah tsb berada? 

c. Apakah syarat adanya 2 orang saksi pada penyusunan akta otentik oleh notaris merupakan syarat 
formal ataukah syarat materiil? Ditentukan oleh hukum nasionalnya para pihak ataukah oleh 
hukum negara dimana akta tsb dibuat? 

d. Apakah syarat batas umur kedewasaan untuk melakukan sebuah kontrak, merupakan syarat 
formal ataukah syarat materill? Ditentukan oleh hukum nasionalnya para pihak ataukah oleh 
hukum negara dimana kontrak tsb dibuat? 

e. Apakah syarat sebuah kontrak dapat dilakukan secara lisan atau harus tertulis merupakan syarat 
formal ataukah syarat materiil? Ditentukan oleh hukum nasionalnya para pihak ataukah oleh 
hukum negara dimana kontrak tsb dibuat? 

f.  Apakah syarat sebuah perjanjian perkawinan (pre-nuptial agreement) harus dibuat oleh notaris 
atau tidak harus, merupakan syarat formal ataukah syarat materiil? Ditentukan oleh hukum 
nasionalnya para mempelai ataukah oleh hukum negara dimana perjanjian nikah tsb dibuat? 

 

5.  Haris Akbar, seorang mahasiswa WNI bermaksud melanjutkan studi Master ke Sydney, Australia. Untuk 

memudahkan hidupnya selama di Sydney, maka dia bermaksud membeli sebuah apartemen kecil di 

pinggiran kota Sydney, yg sebelumnya dimiliki oleh Ishak Hamdani, seorang mahasiswa Indonesia 

(WNI) yg baru lulus studinya di Sydney dan akan pulang ke Indonesia. 
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Di Indonesia, perjanjian jual beli apartemen harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik). Sedangkan 

di Australia, perjanjian jual beli apartemen di sana dapat dilakukan dg perjanjian bawah tangan. 

 

Pertanyaan: 

a. Perlukah jual beli apartemen antara Haris Akbar dan Ishak Hamdani dibuat dg akta notaris?  

b. Jelaskan dasar hukum jawaban anda. 

 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN:  

1.  Bubuhkan tanggal Tugas pada halaman pertama lembar jawaban 

2.  Jawaban harus diketik dengan spasi 1,5, tidak boleh ditulis tangan. 

3.  Lembar Jawaban (hard copy) harus dikumpulkan oleh mahasiswa paling lambat pada hari dan jam perkuliahan 

HPI, hari Senin, 27 Maret 2017. Apabila anda tidak dapat hadir kuliah pada hari tersebut, anda wajib menitipkan 

jawaban anda ke teman anda. Tugas yang dikumpulkan lewat jam dan hari tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA! 

4.  Tugas JANGAN diberi cover plastik! (Ingat! Plastik merusak lingkungan). 

5. Tugas ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Anggota masing-masing kelompok MAKSIMUM 3 orang. 

Anggota kelompok harus dari tahun angkatan yang sama! Antar kelompok DILARANG bekerja sama dan contek 

menyontek! 

5. Untuk menghindarkan praktek contek mencontek, semua jawaban mahasiswa (TIDAK PERLU soalnya), wajib 

diemailkan ke bu Afifah, yaitu ke akusumad@yahoo.com paling lambat Minggu, 26 Maret 2017, jam 19:00 

WIB, untuk Bu Afifah check dg software Plagiarism Detector. Satu kelompok mengirim satu email saja. 

 

 Perhatikan teknis pengiriman email jawaban tugas anda: 

• Save file jawaban anda dg nama: “T1 HPI 20 Maret – nama-nama mahasiswa..........” dengan format 

MS Word, lalu attachkan/lampirkan di email yg anda kirimkan ke Bu Afifah. 

• Di subject atau topik email anda, ketikkan: “T1 HPI 20 Maret - nama-nama mahasiswa..........”  

• Tembuskan email tsb ke alamat email anda sendiri (dengan menggunakan CC: ) sehingga anda punya 

bukti kalau sudah mengirim email ke Bu Afifah. 

 

6. Bubuhkan NIM dan nomor absensi anda saja (tanpa nama) di hard-copy lembar jawaban anda. Di lembar 

jawaban: NIM dan nomor absensi anggota kelompok harus DIKETIK DENGAN LENGKAP, tidak boleh ditulis 

tangan, dan tidak boleh disusulkan di kelas pada hari pengumpulan T1. NIM dan nomor absensi anggota 

kelompok yang tidak diketik dengan lengkap atau yang disusulkan di kelas, akan saya CORET dan tidak 

mendapat nilai karena menunjukkan bahwa mahasiswa ybs tidak berpartisipasi aktif dalam mengerjakan T1.  

7. Tidak perlu dicantumkan simbol Fakultas maupun Universitas di lembar jawaban anda (untuk menghemat tinta 

printer anda). 

8.  Jawaban yang dikerjakan secara kelompok dikumpulkan jadi satu. Misal, 1 kelompok beranggotakan 3 

mahasiswa maka jawaban T1 yang dikumpulkan hanya satu. Tidak perlu masing-masing anggotanya 

menyerahkan T1nya sendiri-sendiri. 

 


