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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Komitmen bangsa Indonesia untuk menjadi Negara hukum dapat dilihat 

didalam pasal 1 ayat 3
4
 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. perlu 

diingat bahwa penentuan secara tertulis di Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 dapat memberikan gambaran tentang konsep hukum yang akan 

dianut di Indonesia yakni eropa kontinental yang dalam pemahaman yang lebih 

gampang yaitu hukum yang tertulis. Hukum secara umum tidak dapat 

didefinisikan akan tetapi hanya bisa diartikan, karena hukum mempunyai 

fleksibiliti yang sangat luas.  

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota 

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh 

suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika 

dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan 

pelanggaran itu.
5
 

Secara umum dilihat dari pendefinisian yang dikemukakan Leon Duguit 

hukum dapat digambarkan bahwa hukum mengatur segala tindakan tingkahlaku 

masyarakat sebagai subyek hukum maupun obyek hukum hal ini dapat kita 
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telisik dari banyaknya produk hukum yang mengatur hal tersebut salah satunya 

adalah pengaturan tentang batas usia dewasa. 

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada 

zaman modern ini. Ketidak pastian hukum merupakan masalah besar dan 

sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidak pastian hukum 

juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan 

ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum 

Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk 

menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti 

diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulisnya 

yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain itu, 

ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun 

pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah 

lemahnya lembaga dan profesi hukum. Itu dapat kita lihat dilingkungan 

peradilan, di mana hakim terus menerus tidak menjaga konsistensidalam putusan 

mereka. Advokasi pun tidak berhasil untuk betul-betul menjaga standar profesi 

mereka. Ketidakpastian hukum juga bersumber dari dunia akademik yang 

ternyata kurang berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam 

analisis peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya 

„legalmethod‟ di dunia akademik adalah alasan pokok kenapa akuntabilitas 

pengadilan dan lembaga Negara tetap lemah. 
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Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan tidak pernah sejalan 

tentang batas usia dewasa seseorang. Berbagai peraturan perundang-undangan, 

baik warisan Belanda maupun produk setelah kemerdekaan, tidak sejalan dalam 

memberikan batas usia dewasa bagi seseorang. Didalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1960 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ada pasal yang 

mensyaratkan dewasa itu berusia di atas 17, dan ada pula yang menyebut 18 

tahun atau 19 tahun. Sementara itu, banyak praktisi hukum yang berpegang ke 

angka 21 tahun sesuai dengan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menetapkan batas usia dewasa itu adalah 21 tahun. Sedangkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan usia perkawinan untuk 

wanita minimum 16 tahun dan pria 19 tahun. Tapi, dalam masalah alimentasi 

(batas usia untuk dapat melakukan perbuatan hukum), Undang-Undang 

Perkawinan menentukan batas usia anak 18 tahun, tahun, dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum adalah 17 tahun.  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan adalah 18 Lebih 

beragam lagi ketentuan dewasa.  

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia begitu banyak 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa tetapi 

dalam produk hukum tersebut tidak ada keseragaman dalam memberikan batasan 

untuk batas usia dewasa, sehingga hal ini menimbulkan disharmonisasi antara 

peraturan yang satu dengan yang lain sehingga tidak bisa memberikan kepastian 

hukum terhadap seseorang atau subjek hukum. 
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Pengadilan juga tidak konsisten dengan patokan umur dewasa. Ada yang 

berpegang kepada ukuran 21 tahun, seperti: PN Jakarta Pusat No. 

1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST ttgl. 22-12-1987; MA No. 59 K/AG/2007, ttgl. 6 

Juni 2007; Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.MIg, ttgl. 22 Mei 

2008; Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, ttgl. 5-8-

2008; MA No. 95 K/AG/2009, ttgl. 17-04-2009; MA No. 294 K/AG/2009, ttgl. 

16-06-2009, dan ada yang bisa disimpulkan berpegang pada patokan umur 

dewasa 21 tahun, seperti PT Palembang, disimpulkan dari kpts. No. 41/1975 PT 

Perdata. Di dalam keputusan-keputusan lain Pengadilan berpegang kepada umur 

18 tahun, seperti PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN. Jakut, ttgl. 5-11-1987 

dan dari keputusan lain, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan berpegang kepada 

batas usia dewasa 18 tahun, yaitu MA No. 477/K/Sip/1976 ttgl. 13 Oktober 

1976.1.
6
  

Yang lebih menarik perhatian lagi adalah adanya keputusan Pengadilan 

Agama yang memakai ukuran dewasa 21 tahun seperti tersebut di atas. Jadi 

melihat dari keputusan itulah kita dapat menarik kesimpulan ukuran dewasa ini 

banyak pengadilan yang tidak konsisten terhadap batas usia dewasa, dan hal ini 

akan menimbulkan ketidak pastian hukum. 

Kedewasaan secara hukum dapat diartikan kecakapan seseorang 

dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai 

                                                           
6
http://www.pn-sigli.go.id/wp-content/uploads/2011/10/a.-MAKALAH-TUADA-

PERDATA.pdf 



5 

 

dengan suatu batas usia. Di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum 

telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahannya 

adalah, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perihal batas usia dewasa seseorang, sehingga patut dipertanyakan, 

dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam 

melakukan suatu tindakan hukum. Oleh karenanya pendalaman pemahaman 

hukum tentang batas kedewasaan sangat perlu untuk dapat memberikan 

kepastian hukum terhadap seseorang atau orang sebagai subjek hukum.  

 Kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan 

dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, 

akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308, 

Pasal 383 BW, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 BW, orang bisa menyimpulkan bahwa pada 

asasnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang 

sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Secara singkat, kecakapan 

bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor 

lain,seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang.
7
 

Kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini 

didasarkan atas anggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyadari 

sepenuhnya akibat dari perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa masalah ketidak 
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cakapan bertindak di dalam hukum tidak harus sesuai dengan kenyataan. 

Dengankata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidak cakapan yuridis atau 

ketidak cakapan yang dipersangkakan bukan ketidak cakapan yang senyatanya. 

Berangkat dari uraian masalah diatas penulis mempunyai ketertarikan 

untuk mengkajinya secara mendalam yang harapannya dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran terkait dengan batas usia dewasa dengan judul Kajian 

Yuridis Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Positif di Indonesia  

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka 

penulis merumuskan permasalan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan batas usia dewasa dalam hukum positif di 

Indonesia? 

2. Bagaimana implikasi pada aspek pertanggungjawaban pidana 

pengaturan batas usia dewasa? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pengaturan batas usia dewasa dalam hukum 

positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui implikasi pada aspek pertanggungjawaban 

pidana pengaturan batas usia dewasa  
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis, penulisan hukum ini merupakan sarana pembelajaran dan 

pengembangan pikiran serta usaha menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehingga punulis mampu mengikuti perkembangan hukum secara intens, dan 

juga menjadi salah satu syarat mutlak meraih gelar Sarjana Hukum (SH). 

2. Bagi Instansi Pemerintah 

Bagi Instansi Negara penulisan hukum ini didasarkan dengan harapan 

agar instansi Negara paham dan mengerti arti pentingnya tentang pengaturan  

batas usia dewasa dalam hukum positif di Indonesia. 

3. Bagi ilmu Pengetahuan 

Bagi Ilmu Pengetahuan yaitu harapannya dapat memberikan atau 

manambah ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi informasi 

dalam penegakan hukum yang progresif sehingga hukum bisa di tempatkan 

sebagaimana tempatnya. 

4. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penulisan hukum ini didasarkan atas harapan terciptanya 

mamfaat sosial dan ilmiah. Selain itu penulisan hukum ini untuk memberikan 

informasi tentang kajian yuridis normatif pengaturan batas usia dewasa dalam 

hukum positif di Indonesia. Jadi harapannya masyarakat bisa mengerti dan tau 

tentang pengaturan batas usia dewasa. 
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E. Metode Penulisan 

1. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan 

penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif atau doctrinal research. 

Yuridis normatif atau docktrinal research adalah bentuk penelitian hukum 

yang melihat hukum sebagai norma khususnya yang berkaitan dengan 

unifikasi batas kedewasaan berdasarkan tata hukum Indonesia. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penulisan hukum ini 

adalah menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penulusan hukum 

yang mengikat antara lain Undang Undang Dasar Republik Indonesia 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 12 
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tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, serta peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan masalah 

yang diteliti seperti pendapat ahli dan sarjana hukum, buku-buku 

referensi, surat kabar, media internet, jurnal maupun dokumen dan serta 

keterangan-keterangan lainnya yang mendukung kajian penulisan 

hukum ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang merupakan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan hukum ini penulis mengumpulkan data dengan cara: 

penelusuran kepustakaan baik yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, internet maupun yang bersumber dari teori-teori hukum yang 

berada diliteratur.  

4. Analisa Bahan Hukum 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif yang dibuat dalam bentuk legal opini, dengan melakukan 

penelusuran bahan hukum berupa perundang-undangan, literatur, serta bahan 

hukum lainya yang berkaitan dengan pengaturan terhadap batas usia 

kedewasaan, sehingga penulis dapat menjawab permasalahan yang ada. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan. Mulai Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang konsep Negara hukum, Konsep Negara Hukum Pancasila, 

politik hukum di Indonesia, Asas Dalam Peraturan Perundang-Undangan, tinjauan 

umum tentang pengaturan tentang kedewasaan, Tinjauan umum tentang anak, 

tinjauan umum tentang kecakapan, dan Tinjauan Umum Tentang Kemampuan 

Bertanggungjawab Dalam Hukum. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan 

dengan permasalahan, pengaturan batas usia dewasa dalam hukum positif di 

Indonesia, dan  implikasi pada aspek pertanggungjawaban pidana pengaturan batas 

usia dewasa 

BAB IV PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan. 

 


