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ABSTRAK 

PENENTUAN BATAS USIA SUBYEK HUKUM DALAM MELAKUKAN 

PERBUATAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seseorang dikatakan cakap dalam 

melakukan perbuatan hukum dan akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh orang yang belum cakap menurut hukum positif di Indonesia. Jenis 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Seseorang dikatakan cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum minimal berumur 21 tahun berdasarkan KUH 

Perdata dan KHI. Namun, batas usia dewasa yang diberikan dalam peraturan 

perundang-undangan berbeda-beda. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris usia 18 tahun, UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, UU no. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan usia 18 tahun, UU No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan RI usia 17 tahun, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

usia 17 tahun, dan Hukum Adat apabila telah Baliq. 

Kata kunci: Batas usia, Cakap, Perbuatan Hukum, Hukum Positif 

 

ABSTRACT 

THE DETERMINATION OF LEGAL SUBJECT AGE LIMIT IN DETERMINE 

LEGAL ACTION BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA 

This study aims to know person who be able to determine of legal action and legal 

effect on legal act committed by person who aren’t proficient according based on 

positive law in Indonesia. This type of research use a normative research. The person 

who be proficient in performing legal act minimum 21
st
 years old based on the 

BurgerliijkWetboek and KHI. But, the adult of age limit given in the different 

legislation. Act No. 2 of 2014 on Amendment of Act No. 30 of 2004 on Notary 18
th

 

years old, Act No. 1 of 1974 on Perkawinan 19
th

 years old for man and 16
th 

 years old 

for woman, Act No.13 of 2003 on Manpower 18
th

 years old, Act No. 12 of 2006 on 

Kewarganegaraan RI 17
th

 years old, Act No. 7 of 2017 on Pemilihan Umum 17
th

 

years old, and Traditional Law has been Baliq. 

Keyword: Age Limit, Able, Law Action, Positive of Law 
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I. PENDAHULUAN 

 

Batas usia dewasa merupakan salah satu syarat penting dalam melakukan 

suatu perbuatan hukum. KUH Perdata merupakan pengaturan awal mengenai hukum 

keperdataan di Indonesia yang menganut penentuan kedewasaan berdasarkan ukuran 

yang bersifat kuantitatif (batas usia) dan kualitatif (sudah atau belumnya seseorang 

menikah). Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan “Belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin 

sebelumnya.” 

Terlepas dari KUH Perdata, ketentuan mengenai batas usia kedewasaan 

seseorang berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan. Kecakapan usia 

dewasa juga tercantum dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan mengatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 

(enam belas) tahun.” 

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam 

melakukan pemilihan seseorang harus berkewarganegaraan Indonesia yang sudah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah 

kawin (Pasal 1 Angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Dilihat 

dari pernyataan tersebut dapat diketahui apabila seseorang belum genap 17 (tujuh 

belas) tahun tetapi belum menikah maka seseorang tersebut belum diperbolehkan 



v 
 

untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan orang tua atau wali tidak diperbolehkan 

mewakilinya. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

mengatur tentang usia anak.Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) 

tahun.”Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa seorang pekerja/buruh baru 

diperbolehkan membuat perjanjian kerja dengan pengusaha apabila telah berusia 18 

(delapan belas) tahun.
1
 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabtan Notaris. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf a 

menyebutkan bahwa “penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 

(delapan belas) tahun atau telah menikah.” 

Dilihat dari contoh peraturan mengenai batas usia dewasa seseorang di atas, 

dapat diketahui adanya perbedaan mengenai batasan usia dewasa. Perbedaan tersebut 

tergantung pada setiap kepentingan individu atau kelompok yang berbeda-beda. 

Secara hukum, mengenai batasan kedewasaan seseorang mengakibatkan tidak adanya 

keseragaman dalam penentuan batasan usia kedewasaan yang dapat menyebabkan 

benturan dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan penguraian masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 1) Bagaimanakah seseorang dikatakan cakap untuk melakukan 

                                                             
 1

 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Cet. 4 

Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 57. 
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perbuatan hukum berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? 2) Apakah akibat hukum 

terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum cakap menurut 

hukum positif di Indonesia?  

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: a) Untuk 

mengetahui seseorang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum 

berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, b) Untuk mengetahui akibat hukum 

terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum cakap menurut 

hukum positif di Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut: a) Teoritik 

yaitu dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu Hukum pada 

umumnya Hukum Perdata, khususnya mengenai penentuan batas usia subyek hukum 

dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia, b) 

Praktis yaitu hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam keseragaman penentuan usia kecakapan 

dalam melakukan perbuatan hukum. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif 

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

(law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
2
 

 

                                                             
 2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118. 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Seseorang dikatakan Cakap untuk Melakukan Perbuatan Hukum 

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 

Seseorang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum 

berdasarkan Hukum Positif di Indonesia: 

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

 Pasal 330 KUH perdata menyebutkan bahwa:“Belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak 

lebih dahulu telah kawin.”Artinya, bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan 

dengan kecakapan melalui tindakan hukum maka pembuat undang-undang 

(BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia 

genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan 

kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari 

perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam 

hukum (handelings-bekwaam). Karena “anggapan” tidak selalu sesuai 

dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan 

realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, 

masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan 

belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari 

tindakannya.Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keragu-

raguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja 
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ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata).
3
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 Undang-undang ini juga mengatur tentang batas usia seseorang yang 

diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:“Penghadap harus 

memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau 

sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.”Undang-undang 

No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur batasan usia untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian yang dilakukan di 

hadapan Notaris. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 Syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyatakan“Untuk melangsungkan perkawinan 

seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus 

mendapat izin dari kedua orang tuanya.”Lebih lanjut dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai kebolehan 

                                                             
 3

Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, 

Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.  
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untuk melakukan perkawinan, ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) 

menyatakan:(1) Perkawinan di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun; (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini, 

dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta 

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 Di dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dimaksud pekerja adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Kata “setiap orang” merujuk kepada semua orang termasuk anak.
4
 Hal 

tersebut dijelaskan mengenai pengertian anak dalam Pasal 1 angka 26 

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan “Anak adalah setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.” 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

 Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Dalam hal 

status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 

berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan 

                                                             
 4

Ibid. 
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belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih 

salah satu kewarganegaraannya.” 

 Pasal 9 huruf a UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa:“Permohonan 

pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi 

persyaratantelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah 

kawin.”Karena pada saat usia 18 tahun menurut UU No. 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah dianggap cakap dan 

seseorang berhak memilih salah satu kewarganegaraannya dari orang 

tuanya. 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Dalam undang-undang ini mengatur batas usia seseorang untuk dapat 

melakukan pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 Angka 34 

bahwa:“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 

kawin.” 

Hal ini berarti seseorang yang boleh memilih dalam pemilihan umum 

harus sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi ada pengecualian apabila 

seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah 

terlebih dahulu maka boleh melakukan pemilihan umum tersebut. 

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa seorang pekerja/buruh baru 
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diperbolehkan membuat perjanjian kerja dengan pengusaha apabila telah 

berusia 18 (delapan belas) tahun.
5
 

7. Kecakapan menurut Hukum Adat 

Pada umumnya hukum adat di Indonesia mempunyai aturan yang 

berbeda-beda di setiap daerahnya. Sebagai contoh di Pulau Lombok yang 

terkenal dengan suku sasak.Di Lombok, ukuran yang dipakai dalam hukum 

adat yang dianggap cakap untuk bertindak apabila anak telah baliq. Hukum 

adat tidak memakai ukuran sekian banyak tahun yang telah dilalui 

seseorang, tetapi berpatokan pada apa yang secara riil dan tampak. 

Patokan kedewasaan dalam hukum adat yang diukur secara kualitatif 

memang lebih adil, namun demikian kurang memenuhi kepastian hukum 

karena tidak mudah bagi kita untuk mengukur seseorang sudah cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum.
6
 

8. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

Mengenai batas usia dewasa seseorang, Kompilasi Hukum Islam juga 

mengatur pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau 

dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik 

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”Batas usia 

dewasa pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Kitab Undang-

                                                             
 5

 Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 57. 

 6 Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Op.Cit, hlm. 11. 
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undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berpatokan pada usia 21 (dua 

puluh satu) tahun. 

B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Orang 

yang Belum Cakap Menurut Hukum Positif di Indonesia 

Penjelasan mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum sebagai 

berikut: 

1. Akibat Hukum dari Perbuatan Hukum Privat 

a) Orang yang Tidak Cakap Bertindak dalam Hukum 

 Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa 

kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, 

tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam 

melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang 

oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk 

bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, 

sehingga mereka  itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.
7
 

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan bahwa:“Tak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum 

dewasa; 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3) orang 

perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang 

                                                             
 

7
P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Cet. ke 2, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2016. hlm. 21. 
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pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.” 

b) Orang-orang yang Belum Dewasa 

 Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak 

dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali 

dilarang. Kecakapan untuk bertindak di dalam hukum bagi orang-

orang yang belum dewasa ini diatur dalam ketentuan sebagai 

berikut:
8
 

1) Menurut Pasal 330 KUH Perdata, orang yang dikatakan 

belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila ia telah menikah, 

maka ia dianggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi 

orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya 

diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan: 

(a) Menurut Pasal 29 KUH Perdata, bagi seorang laki-laki 

harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus 

berumur 15 tahun. 

(b) Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bagi seorang laki-laki haus berumur 19 tahun 

dan bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun. 

(c) Dalam Hukum Waris, seseorang yang  belum mencapai 

umur genap 18 tahun, tak diperbolehkan membuat surat 

wasiat (Pasal 897 KUH Perdata). 

c) Orang yang Dibawah Pengampuan 

 Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang yang ditaruh dibawah 

pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata 

gelap dan orang boros.Akibat dimasukkannya seseorang dalam 

                                                             
 8

Ibid. 
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pengampuan maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang 

yang belum dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 452 KUH 

Perdata. 

d) Kedudukan Wanita dalam Hukum 

 Khusus untuk orang perempuan yang dinyatakan tidak cakap 

dalam perbuatan hukum dalam hal:
9
 

1) Membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau izin dari 

suami  (Pasal 108 KUH Perdata). 

2) Menghadap di muka hakim harus dengan  bantuan suami 

(Pasal 110 KUH Perdata). 

 Namun dalam hal tertentu, meskipun seorang istri yang 

dianggap cakap melakukan perbuatan hukum oleh Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam melakukan 

perbuatan terhadap harta bersama perkawinan, harus dengan 

persetujuan suami (karena suami adalah kepala rumah tangga dan 

istri adalah ibu rumah tangga).
10

 

 Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

tidak memiliki kewenangan akibat syarat umurnya tidak terpenuhi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1330 

                                                             
 9 Ibid. 

 
10

 Ibid, hlm. 23. 
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KUH Perdata, akan berdampak perjanjian yang dibuat menjadi 

dapat dibatalkan.  

2. Akibat Hukum dari Perbuatan Hukum Publik 

a) Perbuatan hukum publik yang bersegi satu  

Merupakan perbuatan hukum/tindakan hukum oleh 

pemerintah bersifat sepihak.Dilakukan atau tidak dilakukan sangat 

tergantung pada kehendak pemerintah/badan administrasi negara.
11

 

b) Perbuatan hukum publik yang bersegi dua  

Merupakan perbuatan pemerintah tersebut, perbuatan hukum 

dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata 

sepakat antara pemerintah dengan pihak lainnya.Perbuatan dan 

akibat hukumnya baru timbul setelah penandatanganan 

kesepakatan dari pihak.
12

 

 

 

 

 

                                                             
 11 Meldawati, Perbuatan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, 

diakses dari imeldablogadress.blogspot.com/2016/01/perbuatan-hukum pada tanggal 14 September 

2018. 

 12
Ibid. 

 

https://imeldablogadress.blogspot.com/2016/01/perbuatan-hukum
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan  

 Ketentuan batas usia dewasa seseorang untukmelakukan perbuatan hukum 

dalam beberapaperaturan perundang-undangan di Indonesiadiatur secara berbeda-

beda. Beberapa peraturanperundang-undangan mengatur batas usiadewasa Kitab 

Undang-Undang HukumPerdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam batas 

usianya 21 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Syarat 

minimal umur untuk menikah yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 

berumur 16 tahun), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

batas usianya 17 tahun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia batas 

usianya 18 tahun. 

 Akibat hukum melakukan perbuatan hukum privat akan sah apabila 

memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Kecakapan subyek hukum termasuk 

kedalam syarat subyektif yang mempunyai standar batas usia minimum untuk 

melakukan perbuatan hukum dan apabila suatu perbuatan hukum tidak memenuhi 

syarat subyektif maka akibat hukum dapat dibatalkan atau jika seseorang tersebut 

tetap melanjutkan perbuatan hukumnya maka harus memiliki wali untuk melakukan 

perwalian terhadapnya yang telah diatur oleh undang-undang.Sedangkan akibat 
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hukum melakukan perbuatan hukum publik adalah dapat timbul karena perbuatan 

dari pemerintah saja, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani/yang terkena 

tindakan/perbuatan pemerintah. 

Saran  

 Saran dari penelitian ini dalam melakukan perbuatan hukum memerlukan 

kecakapan bertindak, dan kecakapan bertindak dipengaruhi oleh umur. Dalam 

pelaksanaanya belum ada keseragaman mengenai umur dewasa seseorang dari 

pemerintah, jadi sebaiknya ada satu undang-undang yang menentukan batasan usia 

dewasa, sehingga ada kejelasan patokan umur dewasa yang dianggap cakap dalam 

melakukan perbuatan hokum dan dalam hal kecakapan dalam melakukan suatu 

perbuatan hukum, banyak sekali terjadi penyelundupan atau manipulasi data dalam 

melakukan perbuatan hukum sehingga perlu regulasi yang lebih jelas bagi yang 

mengatur secara khusus batas produktif seseorang serta peran wali dalam mewakili 

dan mengawasiuntuk melakukan perbuatan hukumnya sehingga tidak akan 

merugikan salah satu pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum 

bilamanamelanggar syarat subjektif atau objektif. 
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