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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupannya, manusia seringkali dihadapkan pada 

perbuatan hukum, dan walaupun setiap manusia dapat saja dianggap 

sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, namun 

tidak semua manusia dapat bertindak langsung sebagai dirinya sendiri 

dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai kapan dan bagaimanakah seseorang tersebut dapat melakukan 

perbuatan hukum.  

“Sebagai subjek hukum seseorang di anggap memiliki kewenangan 

hukum sepanjang hukum positif mengakuinya sebagai subjek hukum”
1
, 

dan manusia sebagai subyek hukum perdata, harus telah mencapai batas 

usia tertentu untuk dapat melakukan perbuatan hukum, khususnya yang 

terkait dalam membuat suatu akta notaris. Batas usia ini akan menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri 

atau harus di wakili seorang wali dalam melakukan suatu perbuatan 

hukum dan/atau menandatangani suatu akta notaris nantinya. 

Berapakah batas usia seseorang sebagai subyek hukum dewasa 

yang di anggap cakap hukum sering menjadi pertanyaan dalam 

prakteknya, karena pada prakteknya notaris dan atau PPAT terkadang 

                                                           
1
   Herlien Budiono, “Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung 2013, hlm. 245 
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menerapkan batas usia yang berbeda - beda.  Para notaris dan atau PPAT 

umumnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang “memberikan 

batasan-batasan terhadap orang-orang yang sudah dewasa atau sudah di 

anggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain yaitu 

telah genap berusia dua puluh satu tahun”
2
. Selain itu, ada pula beberapa 

notaris dan atau PPAT yang telah mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang telah menentukan usia dewasa adalah 

delapan belas tahun, sehingga dalam praktek notaris dan atau PPAT 

terkadang terjadi dualisme penerapan batas usia dewasa yang berbeda 

yaitu berdasarkan Undang – undang Jabatan Notaris usia dewasa untuk 

menghadap dan membuat akta notaris adalah telah genap berusia delapan 

belas tahun atau berdasarkan KUHPerdata usia dewasa adalah telah genap 

berusia dua puluh satu tahun.   

Mengingat adanya perbedaan pendapat mengenai batas usia 

dewasa erat kaitannya dengan kecakapan dan kewenangan seseorang 

sebagai subyek untuk dapat melakukan perbuatan hukum, maka penulis 

merasa perlu membahas perbedaan penerapan batas usia dewasa ini, hal 

ini penting untuk sekaligus memastikan dan menentukan batas usia untuk 

dapat di anggap sebagai cakap hukum, dan selanjutnya penulis akan 

                                                           
2
   Samuel M.P. Hutabarat, “Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian”, PT Kompas 

Gramedia, Jakarta 2010, hlm.42 
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terlebih dahulu memaparkan mengenai pengertian subyek hukum dari 

aspek hukum perdata. 

Subjek hukum adalah “segala sesuatu yang mempunyai 

kewenangan hukum, kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi 

pendukung hukum”
3
. Subjek hukum dianggap memiliki hak dan 

kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum, yaitu kewenangan 

untuk menjadi subyek dari hak-hak tertentu. Dengan demikian, maka suatu 

subjek hukum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan dapat 

dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan hukumnya itu menimbulkan 

terjadinya akibat hukum yang dianggap berlawanan dengan hukum.  

Dalam ilmu hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau 

subyek di dalam hukum
4
. Manusia sebagai subjek hukum (pembawa hak), 

dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika 

diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia 

dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Ilmu 

hukum pun lebih lanjut membagi pengertian subjek hukum menjadi dua, 

yaitu manusia dan badan hukum, sebagaimana dinyatakan;  

“Subjek hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai pendukung 

hak dan    

kewajiban (rechsbevoegdheud) dapat dibedakan antara orang 

(person) yang  merupakan badan manusia (natuurlijk person) yang 

dilahirkan Tuhan ke muka bumi, dan orang yang merupakan badan 

                                                           
3
   L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan keduapuluh enam, Pradnya Paramita, 

Jakarta 1996, hlm 191 
4  Subekti, “Pokok – Pokok Hukum Perdata”, Intermasa, Jakarta 2003, hlm 19-21 
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hukum (recht person) yang di buat manusia karena kehendak 

manusia untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum”.
5
 

 

Manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, 

hak manusia sebagai subjek hukum antara lain adalah hak asasi manusia, 

hak untuk menikah, membuat perjanjian dan wasiat, serta hak-hak lainnya 

yang telah diatur dalam undang-undang dan norma-norma masyarakat. 

Sedangkan kewajiban manusia sebagai subjek hukum antara lain adalah 

kewajiban untuk menaati hukum, menghargai hak asasi manusia, dan lain-

lain. Jika kewajiban ini dilanggar, maka manusia tersebut bisa mengalami 

masalah hukum. 

Selain memiliki hak, sebagai subjek hukum, manusia memiliki 

kewenangan bertindak. Akan tetapi, kewenangan bertindak ini dibatasi 

bagi golongan manusia tertentu yang dianggap belum cakap untuk 

melakukan tindakan hukum karena dianggap bisa merugikan diri mereka 

sendiri sebagai subjek hukum.  

Golongan manusia dibagi menjadi yang dianggap “tidak cakap” 

atau “belum cakap” melakukan perbuatan hukum sendiri
6
 antara lain 

adalah; 

1. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin.  

                                                           
5
  Hilman Hadikusuma, “Bahasa Hukum Indonesia”, cetakan kedua, Alumni, Bandung 1992, hlm 

38 
6
 Muhammad Sadi Is, “Pengantar ilmu Hukum”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm 

92 
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Golongan ini sesuai ketentuan Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdata 

yang mengatur: “Belum dewasa  adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu 

telah kawin”
7
, dengan pengecualian yang tercantum pada Ayat (2 

bagi seseorang yang walaupun belum berusia dua puluh satu tahun 

tetapi sudah menikah maka orang tersebut dapat dianggap dewasa 

dan dapat melakukan perbuatan hukum, dan apabila pada usia dua 

puluh satu tahun orang tersebut bercerai maka orang tersebut 

dianggap sebagai orang yang telah dewasa. 

2. Manusia dewasa yang berada di bawah pengampuan atau 

pengawasan (curatele). 

Untuk golongan ini, sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdata ada 

beberapa alasan untuk pengampuan atau pengawasan yaitu
8
; 

a. Keborosan 

b. Lemah akal budinya 

c. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu, dan dungu 

disertai mengamuk 

Meskipun telah dewasa, golongan ini dianggap tidak cakap dalam 

melakukan perbuatan hukum karena masalah kejiwaan ataupun 

pemadat atau pemboros.  

                                                           
7
  Soebekti, RTjitosudibiyo, “Pengantar Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2003 hlm 90 
8
  Samuel M.P. Hutabarat, Op.Cit.hlm.43 
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Bagi pemabuk, pemadat dan pemboros, ketidakcakapannya 

dalam melakukan perbuatan hukum hanya pada perbuatan hukum 

dalam pengelolaan harta kekayaan, sedangkan bagi mereka yang 

ketidakcakapannya karena lemah akal budi dan daya berpikirnya, 

pengampuannya berlaku untuk seluruh perbuatan hukum dan akan 

berakhir pada saat sebab-sebab yang mengakibatkan 

pengampuannya telah hilang. 

Selain ketiga alasan untuk pengampuan tersebut di atas, dahulu 

menurut Pasal 108 dan 110 KUHPerdata “seorang wanita yang 

telah menikah tidak diperkenankan bertindak sendiri didalam lalu 

lintas hukum, tetapi wanita tersebut harus dibantu oleh suaminya, 

karena wanita yang telah memiliki suami dianggap kurang cakap 

untuk bertindak sendiri dalam hukum”
9
. Namun untuk saat ini, 

ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 tahun 1963 

Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai 

Undang-Undang, maka Mahkamah Agung menganggap “tidak 

berlaku lagi antara lain Pasal 108 dan Pasal 110 tentang wewenang 

seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk 

                                                           
9
  Samuel M.P. Hutabarat, Loc.Cit 
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menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suami”
10

. 

Dengan adanya SEMA Nomor 3 tahun 1963 tersebut, maka 

istri yang tunduk pada KUHPerdata saat ini telah memiliki 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa 

perlu diwakili oleh suaminya. Hal ini pun semakin di pertegas 

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya  dalam Pasal 31 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan 

bahwa
11

;  

(1)  Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2)  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. 

(3)  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

 

Selain manusia subjek hukum lainnya adalah badan hukum. Badan 

hukum adalah lembaga-lembaga yang dibentuk manusia dengan tujuan 

tertentu dan kepentingan tertentu. Untuk dapat dianggap sebagai subjek 

hukum, maka “badan hukum harus memenuhi 4 unsur badan hukum yaitu; 

i. harta kekayaan terpisah; ii. tujuan yang ideal; iii. kepentingan; iv. 

organisasi pengurus, adalah organisasi yang mengelola badan hukum 
12

”. 

                                                           
10

 Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 tahun 1963 Tentang Gagasan 
Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang 

11
  Rusdi Malik, undang -undang Perkawinan, Universitas Trisaksti, Jakarta 2001, hlm 46-47 

12
  http://www.jimly.com/pemikiran/view/14, di akses tanggal 30 April 20108. 

http://www.jimly.com/pemikiran/view/14
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Badan hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu badan hukum privat 

dan badan hukum publik
13

. Badan hukum privat adalah badan hukum yang 

dibentuk berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil dan menyangkut 

banyak. Biasanya badan hukum privat dibuat dengan tujuan mencari 

keuntungan, pendidikan, organisasi sosial, dan lain-lain. Contoh badan 

hukum privat adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. 

Sedangkan badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk 

berdasarkan keinginan publik menyangkut kepentingan publik. Contoh 

badan hukum publik adalah negara dan instansi dalam negara. 

Sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki hak dan kewajiban. 

Akan tetapi hak dan kewajiban badan hukum terbatas dibandingkan 

dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum 

tidak memiliki karakter fisik, jasmani dan rohani, sehingga tidak akan bisa 

melakukan perkawinan, tidak dapat mewariskan, dan tidak bisa membuat 

wasiat.
14

 

Manusia sebagai subyek hukum perdata, harus menuhi syarat 

cakap hukum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan/atau 

perikatan hukum. Kewenangan subjek hukum manusia untuk bertindak 

sendiri di tinjaun dari batas usia berdasarkan KUHPerdata adalah dua 

puluh satu tahun, sesuai batas usia dewasa seseorang, dan bagi mereka 

                                                           
13

  Muhammad Sadi Is, Pengantar ilmu Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm 
95-96 
14

  Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, perkumpulam, koperasi, 
yayasan, Waqaf, Alumni, Bandung, 2004, hlm 7-10 
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yang belum dewasa berlaku ketentuan Pasal 299 KUHPerdata yang 

mengatur “tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung 

dibawah kekuasaan orang tua atau berada dibawah perwalian”
15

, sehingga 

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum jadi beralih dan harus di 

wakili oleh orang tua atau walinya. 

Ketentuan mengenai batas usia dewasa pada berbagai peraturan 

perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan 

pertanyaan mengenai batas usia dewasa yang mana yang seharusnya 

digunakan. di Indonesia, hingga saat ini memang belum terdapat 

keseragaman mengenai usia dewasa untuk seseorang dapat dikatakan 

sebagai dewasa secara hukum. Masing-masing peraturan yang ada saat ini 

menentukan batasan usia yang berbeda, sebagian memberi batasan usia 

dua puluh satu tahun, sebagian lagi delapan belas tahun, bahkan ada yang 

menetapkan usia tujuh belas tahun sebagai usia dewasa. 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, berikut adalah beberapa pengaturan 

hukum mengenai batas usia dewasa, khususnya terkait masalah 

keperdataan seseorang; 

A. Usia Dewasa berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

Berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-

Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda yang menjadi 

                                                           
15

 Soebekti, RTjitosudibiyo, Op.Cit.hlm 73 
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induk dari KUHPerdata Indonesia tetap dinyatakan berlaku 

sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan 

Undang–Undang Dasar ini, sehingga berdasarkan ketentuan yang 

terdapat pada Pasal 330 KUHPerdata yang mengatur; “Yang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua 

puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”
16

 pun di anggap 

tetap berlaku. Selain itu Pasal 393 KUHPerdata lebih lanjut 

mengatur bahwa:  

“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak 

belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau 

menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh 

menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, 

piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa 

untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak 

akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan 

yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah 

mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda 

atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”.  

 

Ketentuan tersebut di atas lah yang menjadi dasar bagi 

sebagian besar notaris dalam menetapkan dewasa adalah dua puluh 

satu tahun dan untuk meminta adanya penetapan pengadilan 

terlebih dahulu bagi orang tua/wali yang bermaksud untuk 

melakukan pengalihan kepemilikan asset harta atas nama 

seseorang yang berusia dibawah umur dua puluh satu tahun, seperti 

menggadaikan barang-barang tak bergerak, tidak boleh menjual 

                                                           
16

 Soebekti, RTjitosudibiyo, Op.Cit. hlm 90 
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atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang 

maupun pengalihan kepemilikan atas tanah dan bangunan. 

 

B. Usia Dewasa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU Perkawinan)  

Ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan mengatur
17

; 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak di 

cabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan 

hukum didalam dan di luar pengadilan. 

 

Ketentuan di atas secara tegas mengatur bahwa anak yang 

dimaksud dalam UU Perkawinan adalah mereka yang belum 

mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah, sehingga penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa batas usia dewasa menurut UU 

Perkawinan adalah 18 tahun atau belum pernah menikah.  

Ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa
18

: 

1)   Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak 

berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah 

kekuasaan wali; 

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 

maupun harta bendanya; 

 

                                                           
17 Rusdi Malik, undang -undang Perkawinan, Universitas Trisakti, Jakarta 2001, hlm 72 

18
 Ibid, hlm 76 
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Dari kedua Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan tersebut di atas, 

terlihat semakin jelas bahwa sebenarnya mereka yang telah 

berumur 18 tahun dianggap telah dewasa secara jasmani dan 

rohaninya, sehingga dapat menentukan pasangan hidup, membina 

keluarga dan dapat melakukan pemindahan hak atas harta 

bendanya sesuai pertimbangan yang bersangkutan, dan jika masih 

berada dibawah umur 18 tahun, maka ia masih di anggap belum 

dewasa dan masih berada dibawah kekuasaan orang tua baik 

mengenai pribadi si anak maupun harta bendanya. 

 

C. Usia Dewasa berdasarkan Undang – Undang No.39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia) 

 Dengan mengutip pengertian anak yang tercantum pada 

Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa 

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”
19

, 

maka dapat di tarik kesimpulan bahwa mereka yang telah berusia 

18 tahun tidak lagi di kategorikan sebagai anak-anak, atau dengan 

kata lain harus telah di anggap dewasa. 

 

                                                           
19

 http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-
1999-hak-asasi-manusia, di akses pada 30 April 2018. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia
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D. Usia Dewasa berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2003 

tetang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) 

Ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Ketengakerjaan mengatur bahwa 

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan 

belas) tahun”
20

, dan ketentuan Pasal 68 yang secara tegas 

mencantumkan ketentuan bahwa; “Pengusaha dilarang 

mempekerjakan anak
21

. 

Berdasarkan dua pasal UU Ketenagakerjaan tersebut di 

atas, terlihat bahwa UU ini secara tegas membedakan usia anak 

dan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dan 

mengadakan perjanjian kerja dengan pengusaha, sehingga penulis 

dapat menyimpulkan bahwa usia cakap hukum untuk membuat 

perjanjian dengan pihak lain/pengusaha berdasarkan UU 

Ketenagakerjaan adalah delapan belas tahun. 

 

E. Undang – Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”) 

Ketentuan mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 4 huruf h, 

UU Kewarganegaraan, dengan pengaturan sebagai berikut; 

                                                           
20

 UU No.3 Tahun 2003, 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl51927/node/13146, di akses pada April 
2018 

21
 UU No.3 Tahun 2003, 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl51927/node/13146, di akses pada 30 
April 2018 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl51927/node/13146
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“Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing 

yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia 

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum 

anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum kawin.
22

 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengakuan terhadap 

kewarganegaraan anak oleh orang tuanya hanya dapat dilakukan 

sebelum anak berusia delapan belas tahun, dan pengakuan ini 

dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Setelah berusia delapan 

belas tahun atau telah menikah, maka ia tidak lagi di anggap anak-

anak dan menjadi seseorang yang di anggap telah dewasa, sehingga 

ia dapat memilih kewarganegaraannya sendiri atau mengajukan 

permohonan kewarganegaraan atas pilihannya sendiri dengan 

memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan negara. 

 

F. Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 

Jabatan Notaris”) 

UU Jabatan Notaris ini mengatur mengenai ketentuan batas 

usia untuk menghadap notaris dan /atau menjadi saksi yaitu pada 

ketentuan Pasal 39 UU yang mengatur; 

                                                           
22

  Undang - Undang No.12 Tahun 2006, 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/758/uu-no-12-tahun-2006-
kewarganegaraan-republik-indonesia, di akses pada 30 April 2018. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/758/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/758/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia


 
15 

 

(1) penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut, paling 

rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum, 

 (2) penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan 

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 

paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah 

dan cakap melakukan perbuatan hukum atau di perkenalkan 

oleh 2 (dua) penghadap lainnya
23

. 

 

Menurut pendapat penulis, ketentuan tersebut di atas secara tidak 

langsung telah mengakui bahwa seseorang yang telah berusia 

delapan belas tahun telah dapat melakukan perbuatan hukum atau 

telah cukup dewasa untuk menghadap atau menjadi saksi 

pembuatan akta notaris/PPAT. 

 

G. Usia Dewasa berdasarkan SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat 

Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-

1977 (“SK Mendagri 1977”)  

Berdasarkan SK Mendagri 1977”), ketentuan mengenai soal 

dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: 

a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk 

dapat ikut Pemilu; 

b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk 

dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang 

Perkawinan yang baru; 

                                                           
23

 Pengantar Undang-undang Jabatan Notaris, Jakarta, Fokus Media 2015, hlm 19 
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c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas 

umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap 

bertindak dalam hukum
24

. 

Walaupun ketentuan tersebut di atas tidak secara tegas 

mencantumkan usia dewasa secara hukum, namun ketentuan 

tersebut di aats justru memiliki batas usia dewasa yang lebih 

rendah dari usia dewasa yang di tentukan untuk membuat akta 

dalam UU Jabatan Notaris, yaitu untuk dapat ikut pemilu, 

minimum berusia tujuh belas tahun. Hal ini berarti mereka yang 

telah berusia 17 tahun di anggap telah dewasa untuk dapat 

menentukan pilihan politik dan menerima konsekuensi dari 

pilihannya tersebut. 

 

H. Dewasa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, No.07 

Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan.  

Surat Edaran ini merupakan keputusan dari antara lain; 

Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, dimana 

point XI, menyatakan; “DEWASA adalah cakap bertindak didalam 

                                                           
24

 SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, 
tertanggal 13-7-1977 
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hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah 

kawin”
25

. 

Dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung ini 

seharusnya telah memberikan kepastian bagi seluruh lapisan badan 

peradilan untuk memiliki keseragaman dalam memutuskan hal-hal 

yang terkait dengan kedewasaan atau batas usia seseorang untuk 

dapat dikatakan cakap hukum. Namun pada kenyataannya masih 

saja belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, beberapa notaris/PPAT 

yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu 

bagi seseorang yang berusia delapan belas tahun namun dibawah 

dua puluh satu tahun untuk dapat melakukan perbuatan hukum 

tertentu, misalnya transaksi terkait tanah/property miliknya sendiri,  

  

I. Dewasa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.04/SE/I/2015 

tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan 

Pertanahan (“SE Mentri Agraria No.04/2015”) 

Ketentuan SE Mentri Agraria No.04/2015 Pada point 7, 

mengatur; “ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan 

                                                           
25

 Surat Edaran Mahkamah Agung, No.07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno 
Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 
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perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 

paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”
26

. 

Surat Edaran ini seharusnya telah dapat dijadikan sebagai 

dasar hukum bagi notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional 

dalam menetapkan usia cakap hukum dalam transaksi pertanahan 

adalah delapan belas tahun, sehingga untuk mereka yang telah 

berusia delapan belas tahun tidak lagi diperlukan penetepan 

pengadilan agar orang tua/walinya saja yang dapat melakukan 

pengalihan asset miliknya, dan selanjutnya yang bersangkutan pun 

dapat berindak untuk dan atas namanya sendiri terhadap asset 

pertanahan/property miliknya. 

 

Notaris adalah profesi yang membutuhkan banyak pengetahuan 

hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata guna membuat suatu 

akta yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat 

di bidang perdata dewasa ini sangat dinamis, dan hukum positif di 

Indonesia khususnya UU Jabatan Notaris belum tentu mengakomodir 

segala kebutuhan masyarakat di bidang praktek kenotariatan. Sehingga 

notaris terkadang harus membuat suatu terobosan hukum atau sebuah 

penemuan hukum (rechtsvinding) dari peraturan-peraturan lainnya guna 

mengakomodir kebutuhan masyarakat. Penemuan hukum adalah suatu 

                                                           
26

 Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No.04/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan 
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proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) 

yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (das sein) 

tertentu.   

Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-

penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. 

Sehingga memang di dalam prakteknya seorang notaris dapat dihadapkan 

dengan keadaan yang  mengharuskan seorang notaris untuk melakukan 

suatu penemuan hukum atau menjelaskan tentang bagaimana penerapan 

suatu hukum seharusnya dilakukan, dan agar hasil penelitian oleh penulis 

ini diharapkan dapat berguna untuk rekan-rekan notaris untuk lebih 

berhati-hati dalam menjalankan profesi nya dan berguna untuk rekan-

rekan notaris yang menghadapi permasalahan yang sama. 

Notaris harus dapat menentukan dengan pasti kecakapan seseorang 

dalam melakukan perbuatan hukum dengan melihat, meneliti serta menilai 

subjek hukum, objek hukum maupun data-data pendukungnya dan akta 

notaris merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan 

pembuktian otentik, wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dijadikan dasar yang kuat memastikan sahnya perbuatan hukum yang 

bersangkutan. Antara lain dengan memastikan batas usia kapan seseorang 

dapat bertindak sendiri dan kapan harus di wakili oleh orang ua atau 

walinya yang sah. 

Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik 

akan berakibat hukum dalam kekuatan pembuktian akta tersebut. 
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Meskipun akta telah dilaksanakan dengan akta notaris, tidak menutup 

kemungkinan timbulnya sengketa atas akta tersebut di kemudian hari. 

Sengketa tersebut dapat ditimbulkan oleh adanya pihak yang merasa 

haknya sebagai subyek yang cakap hukum telah di langgar atau 

disebabkan oleh adanya kesalahan pihak dalam akta notaris tersebut atau 

adanya cacat hukum pada aktanya baik yang disebabkan oleh kesalahan 

pada pembuatan aktanya maupun karena kesalahan pada kewenangan 

pihak yang menandatangani penandatanganan aktanya (kewenangan 

penghadap). 

Dari uraian tersebut diatas maka penulis ingin membahas mengenai 

implementasi Usia Dewasa untuk membuat Akta Notaris/PPAT khususnya 

di tinjau dari Undang – undang Jabatan Notaris, Surat Edaran Mahkamah 

Agung N0.07 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mentri Agraria 

N0.04/SE/I/2005 terhadap ketentuan usia dewasa berdasarkan Kitab 

undang – Undang Hukum Perdata   untuk menjamin terlaksananya 

kepastian hukum dalam pembuatan aktanya. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini ingin 

membahas:  

1. Bagaimana implikasi dari perbedaan pengaturan batas usia dewasa 

dalam pembuatan akta notaris di tinjau dari ketentuan KUHPerdata 

yang mengatur usia dewasa adalah genap dua puluh satu tahun, dan 

usia dewasa delapan belas tahun berdasarkan ketentuan UU 
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Jabatan Notaris, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No.04/SE/I/2015? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris/PPAT yang di buat 

oleh seseorang yang telah mencapai usia delapan belas tahun 

namun aktanya di tandatangani oleh orang tua atau walinya? 

 

1.3.      Tujuan Penelitian 

1.         Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implikasi atas 

adanya perbedaan batas usia dewasa di tinjau dari KUHPerdata dua 

puluh satu tahun, dan batas usia dewasa delapan belas tahun 

berdasarkan UU Jabatan Notaris, Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 dan Surat Edaran 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No.04/SE/I/2015 

2.  Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah akibat 

hukum terhadap akta notaris/PPAT yang di buat dengan batas usia 

dewasa di tinjau dari KUHPerdata dua puluh satu tahun, dan usia 

dewasa delapan belas tahun berdasarkan UU Jabatan Notaris, Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 

2012 dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No.04/SE/I/201 
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1.4.      Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

umum mengenai ilmu hukum perdata, dan juga dapat membantu 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata agar menjadi 

lebih baik. Serta dapat membantu bagi masyarakat yang memiliki 

permasalahan yang sama dengan penelitian ini. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu standardisasi usia 

dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya terkait 

pembuatan akta notaris/PPAT, sehingga dapat membantu profesi 

notaris/PPAT dan seluruh profesi yang terkait agar dapat melaksanakan 

tugas jabatannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat mencegah sengketa, khususnya sengketa 

terkait usia dewasa dan kewenangannya dalam membuat akta notaris / 

PPAT di kemudian hari. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis menjelaskan isi dan gambaran penulisan tesis ini 

secara jelas dan sistematis. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah 

secara sistematis dan ringkas menurut sistematika penulisan sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab I penulisan tesis ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan juga sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II penulisan tesis ini menguraikan dan menjelaskan mengenai 

permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai tinjauan umum terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait usia dewasa, tinjauan 

umum batas usia dewasa dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris, akta 

PPAT dan tinjauan umum terhadap asas hukum terkait implementasi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi 

pertentangan hukum. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada Bab III ini diuraikan metode penelitian, jenis data dan metode 

pendekatan yang digunakan untuk penulisan tesis ini. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada Bab IV penulisan tesis ini akan menguraikan kasus posisi dan 

masalah yang diangkat oleh penulis yaitu pembuatan akta notaris/PPAT 

yang di buat oleh orang dewasa berusia delapan belas tahun, dan akibat 

hukumnya terhadap akta yang di buat oleh mereka yang telah genap 
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berusia delapan belas tahun namun aktanya di tandatangani oleh orang tua 

atau wali atas seseorang yang telah di anggap dewasa secara hukum. 

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab IV penulisan tesis ini berisi kesimpulan penulis mengenai apa 

yang telah diteliti dan diuraikan pada bab-bab yang sebelumnya dan juga 

saran yang dapat diberikan penulis mengenai masalah penelitian yang 

diangkat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




