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ABSTRAK 

 

Retna,Afita,2020. Analisis  Putusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mn 

Tentang  Permohonan Penetapan Wali Dalam Proses Penjualan 

Tanah Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Drs. 

H.M. Muhsin,M.H. 

Kata kunci/ keywod. Perwalian, ibu, anak kandung, Penetapan Hakim, Tanah 

Warisan 

Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak 

yang belum dewasa atau anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. 

Dalam putusan Hakim No.0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn adalah putusan 

pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam hal Penetapan ibu menjadi wali atas 

anak kandungnya yang masih dibawah umur, penetapan itu guna agar ibu dapat 

mewakili anak kandungnya dalam penjualan tanah. Permasalahan yang diangkat 

dalam penulisan skripsi ini adalah tentang penetapan ibu yang menjadi wali atas 

anak kandungnya dalam perwalian harta. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana analisis 

hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam 

menetapan ibu berkedudukan sebagai wali harta. (2) Bagaimana analisis hukum 

positif terhadap perkara permohonan penetapan wali oleh ibu. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif.Sedangkan tehnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi.Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kejadian yang terajdi 

dilapnagan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan dengan dalil-dalil, 

teori-teori yang bersifat umum.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan adalah (1) pertimbangan hakim 

berdasar pada penafsiran bahwa ibu dapat ditetapkan menjadi wali karena ibu 

memiliki hak memelihara (hadhanah). Dan dasar hukum pertimbangan hakim 

tersebut jika ditinjau dari  fikih adalah kurang tepat. (2) Ditinjau dari konsep 

perwalian dalam Hukum Positif maka perkara permohonan penetapan wali oleh 

ibu dalam putusan maka permohonan dan penetapan tersebut  tepat karena  hal 

tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia khususnya pasal 47 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak yang masih 

dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah 

kekuasaannya orang tua selama hak kekuasaanya tidak dicabut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Al Habsyi Husen perwalian (Voogdij) berasal dari kata 

“wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut 

hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau 

belum akhil-balig (berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah ). 

Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai pengganti orang tua  terhadap 

anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum.1 

Secara etimologi perwalian berasal  dari kata wali  dan jamak dari  

awliya, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau 

pelindung. Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut al-walayah yaitu 

orang yang mengurus atau yang menguasi sesuatu.2 

Perwalian dalam hukum Islam terbagi dalam tiga kelompok yaitu 

perwalian terhadap jiwa ( Al-walayah ‘alan-nafs ), perwalian terhadap harta 

(Al- walayah’alal-mal), perwalian terhadap jiwa dan harta ( Al-walayah 

‘alan-nafsi wal-mali ma’an). Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang 

berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal 

                                                             
1 Alhbsyi Husen, Kamus Al-Kausar, ( Surabaya : Darussagaf, 1997), 591. 
2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,( Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada , 2005), 134-145. 
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pengembangan, pemeliharaan, pembelanjaan yang meliputi urusan pribadi 

dan harta kekayaan. 3 

Adapun tentang perwalian para ulama mazhab sepakat bahwa wali  

anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak 

perwalian Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali 

yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan wali sessudah ayah adalah 

orang yang menerima wasiat dari ayah,jika ayah tidak memiliki orang yang 

diwasiati, maka jatuh ke tangan hakim syar’i. Hanafi mengatakan bahwa para 

wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, sesudah itu, 

kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat dari kakek, jika tidak 

ada maka perwalian jatuh ke tangan qadhi.Syafi’i mengatakan bahwa 

perwalian beralih dari ayah kepada kakek dan dari kakek kepada orang yang 

menerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. Imamiyah mengatakan 

bahwa perwalian pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek dari pihak 

ayah. Sedangkan jika tidak ada ayah dan kakek maka perwalian jatuh ke 

tangan orang yang menerima wasiat dari seorang keduanya.4 

Jadi dapat dipahami bahwa menurut Hukum Islam perwalian setelah 

ayah meninggal perwalian jatuh ketangan kakek, orang yang diberi wasiat 

dan qadhi. Tidak ada satupun pendapat ulama mazhab yang mengalihkan 

perwalian setelah ayah ke ibunya.  

                                                             
3 Ibid,136. 
4 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jafari, Hanafi, Maliki, Hambali), 

693. 
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Sedangkan  konsep Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang perkawinan diatur dalam pasal 50-54 dalam  Bab XI ditentukan 

bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan,yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua 

maka berada di bawah kekuasaan wali.  Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan 

berpindah dibawah kekuasaan wali itu karena : 

a. Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya. 

b. Orang tua kedudukannya tidak cakap melakukan tindakan hukum. 

c. Orang tua dicabut kekuasaannya.5 

Sedangkan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa 

perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak 

yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tapi 

tidak cakap melakukan perbuatan hukum.6 

Apabila dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa sebab-sebab 

berada dibawah perwalian yaitu :  

a. Anak yang tidak mempunyai kedua orang tua  

                                                             
5 Ishak, Perwalian Menurut Konsep Hukum Islam Tertulis di Indonesia, (  Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 19. No.3, 2017), 557. 
6 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 31. 
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b. Kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak cakap melakukan tindakan 

hukum. 

c. Jika kedua orang tua dicabut kekuasaan orang tua.  

Jadi apabila merujuk pada peraturan di atas yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak satupun Pasal 

yang mengatur membolehkan atau tidak membolehkan seorang ibu menjadi 

seorang wali. Sedangkan di dalam Hukum Islam menurut para ulama mazhab 

sudah dijelaskan secara jelas bahwa dalam Hukum Islam seorang ibu jelas 

tidak boleh menjadi wali. Namun pada kenyataannya peneliti menemukan satu 

perkara yang keluar dari ketentuan-ketentuan di atas .  

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada Tanggal 07, Bulan 

Februari Tahun 2019 terdapat  perkara masuk yaitu perkara  perihal 

Permohonan Perwalian. Perkara teesebut terdaftar di bagian Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam hal ini Pemohon berusia 40 

Tahun  dan anak kandungnya bersuia 12 Tahun dan 7 Tahun. Penetapan 

tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh 

seorang ibu atas anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal 

pada tahun 2018. 

Pengajuan permohonan perwalian  ini untuk dapat mewakili anaknya 

dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah 

pemohon bermaksud menjual tanah waris bagian anaknya yang belum cukup 

umur untuk kebutuhan anaknya  yaitu untuk kehidupan sehari-hari anaknya 



 
 

5 

 

tersebut.  Bentuk akhir dari permohonan ini adalah Majelis Hakim 

mengabulkan Permohonan yang diajukan pemohon.  

 Bentuk akhir dari pengajuan permohonan penetapan wali ini adalah 

hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan perkara No. 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn yang menetapan ibu menjadi wali atas anak 

kandungnya yang masih berada dibawah umur.Jadi keputusan Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun tentang perihal Permohonan Penetapan wali 

Nomor 21/Pdt.p/2019/Pa.Kab.Mn ada sebuah permasalahan karena dalam 

Hukum Islam (Fiqih) sudah jelas seorang ibu tidak dibolehkan menjadi wali 

ketika ayahnya si anak meninggal. Dan dalam Hukum Positif yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) juga tidak mendukung bahwa ibu dibolehkan menjadi wali atau 

tidak. 

Sehingga dalam penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn terdapat 

permasalahan menurut  Hukum Positif dan Hukum Islam hal Inilah yang 

menjadi ketertarikan peneliti untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk 

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 

021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tentang Permohonan Penetapan Wali Dalam 

Menjual Tanah Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan 

hakim dalam menetapan ibu berkedudukan sebagai wali harta ? 

2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap perkara permohonan penetapan 

wali oleh ibu dalam putusan No. 0021/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mn 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa menurut tinjauan hukum Islam 

terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapan ibu 

berkedudukan sebagai wali harta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa menurut tinjauan hukum positif 

terhadap perkara permohonan penetapan wali oleh ibu dalam putusan No. 

0021/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mn. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan  sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam 

bidang hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam dunia perwalian. 

2. Kegunaan bagi masyarakat, penelitian ini dapat disumbangsih kemasyarakat 

khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai 

pengangkatan wali dari anak dibawah umur. 
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3. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap  perkara  

perwalian. 

E. Telaah pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian perwalian  

skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid Wadji 

dengan judul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung 

(Analisis Komperatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 

22/Pdt.P/2010/PA.Depok. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP). Jurusan Ahwal Syakhshiyyah 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta Tahun 2010, dalam penelitian ini pokok pembahasannya adalah konsep 

perwalian dalam perundang-undangan di Indonesia dan faktor yang 

menyebabkan permohonan penetapan wali oleh orang tua terhadap anak 

kandung.7 

Jurnal yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian perwalian  

jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Widya, Dengan judul “ 

                                                             
7Muhammad Farid Wajdi,Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak 

Kandung,(Skripsi :UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010),98. 
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Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur(Studi 

Penetapan Pengadilan Agama Binjai)” Tahun 2016. Jurnal ini memiliki pokok 

pembahasan adalah bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab yang 

diberikan pengadilan agama dalam memberikan penetapan perwalian.8 

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian perwalian  

skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Erni Nurosyidah dengan judul 

“ Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan 

Trnsaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan 

Agama Jember No.95/Pdt.P/2013/PA.Jr)” dalam skrispi ini membahas batasan-

batasan  wali untuk melakukan transaksi penjualan harta waris  milik anak 

dibawah umur.9 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis membahas 

bagimana analisa hukum Islam  atas pertimbangan hakim dalam menetapkan 

ibu sebagai wali dan analisa hukum positif atas permohonan perwalian ibu 

dalam pengelolaan harta dalam putusan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

 

 

                                                             
8Widya, Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur( Jurnal : 

Vol4.No.3,2016),3. 
9Erni Nurosyidah, Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan 

Trnsaksi Penjualan Harta Warisan,,( Skripsi : Universitas Jember,2011),12. 
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F. Metode penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan 

(field research). Dengan cara mewawancarai secara langsung dengan 

melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) 

penelitian. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistic, dan paradigma kualitatif. Kualitatif 

yang bersifat naturalistic yang artinya pendekatan penelitian memerlukan 

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan 

obyek yang akan diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-

data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian 

dalam situasi dan kondisi tertentu.10 Sedangkan pardigma penelitian 

kualitatif merupakan proses induktif yang berangkat dari konsep khusus ke 

umum, konseptualis, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas 

dasar masalah yang terjadi di lapangan.11 

Dalam hal ini jelas, bahwa penelitian  yang  digunakan  adalah  studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

                                                             
10 Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif), (Jakarta: 

GP.Press, 2008), 17. 
11Ibid,. 187.  
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individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis 

atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 

3. Kehadiran peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang 

lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan.Oleh karena itulah 

ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta 

mengamati langsung pada obyek  penelitianya secara aktif di lapangan 

penelitian.12 

4. Lokasi penelitan  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. 

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dan Rumah pemohon. 

5. Sumber data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data  

primer dan data skunder.  

                                                             
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 

2006), 9. 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti 

dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa data 

lapangan yaitu data hasil wawancara dan data dalam putusan Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi dan peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini. 

6. Teknik pengumpulan data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar nyata 

tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari 

metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti menggunakan metode : 

a. Teknik Observasi 

Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan secara 

langsung untuk melihat dan mengamati keadaan tempat penelitian di 

Pengadilan Agma Kabupaten Madiun dan di rumah pemohon. 
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b. Teknik wawancara  

Adapun informasinya dari para majelis hakim pengadilan agama 

kabupaten madiun selaku pemutus perkara dan para pihak yang 

mengajukan pernohonan dan dari pihak pemohon selaku pemilik 

perkara. 

c. Teknik Dokumentasi  

Dalam hal ini peneliti  melakukan metode dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat 

nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang putusan perkara nomor 

21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dan dokumentasi wawancara Majelis Hakim 

di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan pemohon yang 

mengajukan permohonan. 

d. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, 

yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal hal 

atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat umum. 

Dalam hal ini diaplikasikan dalam praktek permohonan penetapan 

wali. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam 
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tentang konsep perwalian dalam  Hukum Islam dan Hukum Positif 

bagaimana peralihan kekuasaan orang tua bisa beralih menjadi 

perwalian. Dan ketika sudah mendalami konsep perwalian tersebut 

bisa menganalisis putusan hakim. 

e. Pengecekan keabsahan data  

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, pendahuluan, 

penyaringan, dan pelengkapan data yang masih kurang. Dari ketiga 

tahap ini, dalam pengecekan keabasahan data banyak dilakukan di 

tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika terdapat data yg kurang 

relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penelitian atau 

penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut 

benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.13 

f. Tahapan-tahapan penelitian  

a. Tahap Pra lapangan 

Ada enam tahap yang harus dipahami dan dilakukan oleh 

seorang peniliti dalam melakukan penelitian lapangan. Enam tahapan 

tersebut, yaitu : menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, 

mengamati dan menilai keadaan lapangan, memilih informan, dan 

menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahapan ini satu hal yang 

tidak boleh dilupakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian yaitu 

Etika  penelitian. 

b. Tahap lapangan  

                                                             
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 172 
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Setelah melewati tahap Pra lapangan maka selanjutnya 

dilakukan ke tahap lapangan, dalam tahap ini, tahapan dibagi menjadi 

tiga, yaitu :14 

1) Memahami latar penelitian. 

2) Memasuki lapangan/obyek penelitian. 

3) Pengumpulan data. 

G. Sistematika pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan 

skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan, Daftar pustaka 

sementara, dan Outlines daftar isi skripsi. 

 

 

                                                             
14 Lexy j. moleong, metodologi penelitian kualitatif, h. 132. 
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BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TENTANG PERWALIAN 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan - permasalahan pada bab I. Dalam ini di 

ungkapkan mengenai pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, unsur 

dan syarat perwalian, kedudukan perwalian dan orang tua. 

BAB III: PERKARA PERWALIAN NO. 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang isi putusan 

majelis hakim pengadilan agama kabupaten madiun dalam perkara nomor 

21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mdn bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara tersebut. 

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN DENGAN 

NO.PERKARA 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

Bab ini merupakan analisa menurut teori hukum Islam dan teori 

hukum positif terhadap putusan hakim nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran 

dan penutup. 
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H. OutlinesDaftar Isi 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

MOTTO 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

DAFTAR ISI 

BAB I  :PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Ruumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Telaah Pustaka 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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2) Kehadiran Peneliti 

3) Lokasi Penelitian 

4) Data dan Sumber Data 

a) Data 

b) Sumber Data Primer dan Sekunder 

5) Teknik Pengumpulan Data 

6) Analisis Data 

7) Pengecekan Keabsahan Data  

8) Tahap-Tahap Penelitian 

G. Sistematika Pembahasan 

H. Daftar Pustaka Sementara 

I. Outlines Daftar Isi 

  BAB II: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF       

TENTANG PERWALIAN 

A. Perwalian Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perwalian  

2. Dasar Hukum Perwalian 

3. Pihak-Pihak Yang Berada Dibawah Perwalian 

a. Anak Kecil 

b. Orang Gila 

c. Anak Safih 

4. Macam-Macam Perwalian 

5. Pihak-Pihak Yang berhak Menjadi wali 



 
 

18 

 

6. Syarat –Syarat Perwalian 

7. Kewajiban dan Tugas Wali 

8. Berakhirnya Perwalian 

B. Perwalian Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Perwalian 

2. Dasar Hukum Perwalian 

3. Pihak –Pihak Yang Berhak Dibawah Perwalian 

4. Macam-Macam Perwalian 

5. Pihak-Pihak Yang Berhak Menjadi Wali 

6. Syarat-Syarat Perwalian 

7. Kewajiban dan Tugas Wali 

8. Berakhirnya Perwalian  

BAB III: PERKARA PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN MADIUN 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

2. Profil Pengadilan Agama Magetan Kabupaten Madiun 

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 

Madiun 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan 

B. Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

No.0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

1. Deskripsi Perkara No.0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 
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2. Pertimbangan Majelis Hakim  

3. Penetapan Putusan Perkara 

BAB IV  :          ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

NO.PERKARA 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

A. Analisis Teori Hukum Islam Terhadap dasar hukum hakim 

dalam menetapkan ibu berkedudukan sebagai wali harta  

B. Analisis Teori Hukum Positif Terhadap Perkara 

permohonana penetapan wali oleh ibu dalam putusan no. 

0021/Pdt.p/2019/Pa.Kab.Mn 

BAB V :     PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TENTANG PERWALIAN 

 

A. Perwalian Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian  Perwalian  

Perwalian secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa arti, 

diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak dari 

awliya kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien,sanak 

atau pelindung. Perwalian dalam literatuf Fiqh Islam disebut dengan al-

walayah (al-wilayah), secara etimologis al-walayah memiliki beberapa 

arti di antaranya adalah cinta (al-mahabbah),pengorbanan ( an-nashrah), 

seperti dalam penggalan ayat, “wa man yatwallaha wa rasulahu”  dan kata 

“ba’dhuhum awliya’u ba’ddhin” Ayat 61 surat At-Taubah ayat 9 juga 

berarti kekuasaan/otoritas, seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang 

yang mempunyai kekuasaan. 15 

Menurut Alhabsyi Husen perwalian (voogdji) berasal dari kata 

“wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang 

                                                             
15 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : Pt Raja 

Grafindo Persada, 2005), 135. 
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menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum 

dewasa (berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah).16 

Perwalian dalam arti umum menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia perwalian berasal kata “wali” mempunyai banyak makna, antara 

lain : 

a. Orang yang menurut hukum (agama,adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah(yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 

c. Orang saleh (suci), penyebar agama. 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.17 

Hakikat al-walayah adalah mengurus atau menguasi 

sesuatu.Adapun yang dimaksud perwalian dalam termonologi para fuqaha 

seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah kekuasaan  atau otoritas 

yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan 

sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain. Begitu juga, 

orang yang mengurus atau menguasi sesuatu (akad/ transaksi), disebut 

wali.Secara harfiah, berarti yang mecintai, teman dekat, sahabat, yang 

menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara 

(urusan) seseorang. 

                                                             
16 Alhabsyi Husen, Kamus Al Kausar, (Surabaya : Darussagaf,1997),591. 
17Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 

Balai Pustaka,1989), 126 
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Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, 

sedangkan ibunya tidak mempunyai perwalian, atas dasar pengertian 

semantik, kata wali dapat dipahami  bahwa alasan hukum Islam 

menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wakil 

bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling 

dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika 

tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat 

lain dari pihak ayah, dan seterusnya.18 

2. Dasar Hukum Perwalian  

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk 

mengurus harta dijelaskandalam surat An-Nisa’ ayat 2,5,6 dan 10 sebagai 

berikut : 

  
    
    
   
    

      

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) 

harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan 

jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar (QS.An-

Nisa’: 2).19 

Pada ayat 2 surat An-Nisa’ ini menjelaskan tentang kewajiban para 

wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak 

                                                             
 18 Dedi Supriyadi, Fikih Munakahat Perbandingan,( Bandung : CV Pustaka Setia 

2011),32 
19 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya,juz 4, 332. 
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yatim yang belum dewasa dengan baik. Serta larangan mengambil harta 

yang bernilai untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk 

untuk diberikan kepada anak yatim.20 

Pada ayat 5-6 surat An-Nisa’ juga berfirman : 

   
   

   
  
   

     
  

   
   

   
    

  
    

  
     
  

   
  

 
    
      

Artinya :  Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) 

kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.Berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka 

cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu 

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak 

yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa 

menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 

memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah 

dia makan harta harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila 

                                                             
20 M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran, (Jakarta 

Hati,2002),321 
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kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas.21 

 

Pada ayat ini menjelaskan bahwa,para wali boleh menyerahkan 

harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. 

Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu 

miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. 

Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit 

hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta 

membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. atau dengan mengetahui 

bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan 

bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara 

berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut 

masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta 

tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.22 

3. Pihak –Pihak Yang Harus Berada Dibawah Perwalian  

a. Anak Kecil 

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah 

ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak 

perwalian.Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang 

wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan wali sesudah 

ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak 

                                                             
21 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya,juz 4, 333. 
22 M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran, (Jakarta 

Hati,2002), 90. 
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mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan  

hakim  syar’iy. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam 

perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi 

ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa 

lagi kakek dari pihak ibu.23 

Menurut Hanafi Para wali sesudah ayah adalah orang yang 

menerima wasiat dari ayah.Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu 

orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka 

perwalian jatuh ke tangan qadhi.Sedangkan  menurut  Syafi‟i 

perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada 

orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima 

wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. 

Menurut Imamiyah perwalian pertama-tama berada ditangan 

ayah dan kakek ( dari pihak ayah ) dalam derajat yang sama,di mana 

masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara 

mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja di antara keduanya 

yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan 

sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan 

kewajibannya.Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si 

anak, maka yang di dahulukan adalah perwalian kakek. 

                                                             
23 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi’i 

Hambali ), ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 693. 
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 Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam 

bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang di dahulukan 

adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian 

dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang 

di dahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, 

perwalian jatuh ke tangan orang yang mkenerima wasiat dari ayah 

seorang  diantara keduanya. Dalam hal ini kakek di dahulukan dari 

penerima wasiat ayah.Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula 

terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke 

tangan hakim syar‟iy.24 

b. Orang Gila 

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan 

ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang 

tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda 

dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, 

yang  membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-

orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para 

ulama mazhab Imamiya mengatakan: perwalian ayah dan kakek 

berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang 

tergolong jenis kedua, perwaliannya berada di tangan hakim. 

c. Anak Safih 

                                                             
24 Ibid., 693-694. 
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Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang 

anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena 

ke-safih-an ( idiot ), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak 

berada pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima 

wasiat dari mereka berdua.25 

 

 

4. Macam –Macam Perwalian 

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. 

Para ulama mengelompokan: 

a.  Perwalian terhadap jiwa ( Al-walayah- alan-nafs ). 

b.  Perwalian terhadap harta ( Al-walayah- alal-mal ). 

c. Perwalian terhadap jiwa dan harta ( Al-walayah-alan-nafsi wal- mali 

ma’an ). 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah’alan-nafs, 

yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap 

urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti 

perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas 

anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di 

tangan ayah atau kakek. Sedangkan perwalian terhadap harta ialah 

                                                             
25 Ibid., 694-695. 
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perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu 

dalam hal pengembangan,pemeliharaan (pengawasan ) dan pembelanjaan. 

Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi 

urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah 

dan kakek.26 Menurut para mazhab wali bagi anak secara berurutan adalah 

pertama bapaknya, kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian 

orang yang diwasiati oleh mereka (bapak dan kakek), kemudian qadli 

(hakim) atau orang yang diutus hakim untuk mengurusnya, sedangkan para 

mazhab sepakat bahwa ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam harta.27 

5. Pihak –pihak yang berhak menjadi wali 

Menurut kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah pihak-pihak yang 

berhak menjadi wali harta yaitu: 

a.  Bapak dari anak tersebut. 

b.  Kemudian kakek dari pihak bapak. 

c. Orang yang diwasiatkan bapaknya. 

d. Orang yang diwasiatkan kakeknya. 

e.  Jika tidak ada wasiat dari  keduanya (bapak dan kakek) maka 

perwalian dijatuhkan kepada qadli (hakim) dan orang sejenisnya. 

f. Jika benar-benar tidak ada wali diatas, maka perwalian berada ditangan 

saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah. 

                                                             
26Muhammad Amin Summa,  Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005 ), 136 
27 Moch Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991), 130. 
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Selanjutnya, orang diatas menjadi wali dari anak yang masih kecil, 

orang gila, dan anak safih.Kemudian jika salah satu dari mereka menjadi 

wali maka wali tersebut harus bersikap adil dalam menjaga harta anak 

yang berada dibawah perwaliannya.28Para ulama mazhab sepakat bahwa 

wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai 

perwalian. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali 

yang bukan ayah yaitu menurut Hambali dan Maliki wali sesudah ayah 

adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kalau ayah tidak 

mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim 

syar’iy, Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak perwalian. Sebab 

menurut mereka kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah, kalau posisi 

kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu. 

Imam Hanafi mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang 

yang menerima wasiat dari ayah.Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu 

orang yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada, maka perwalian 

jatuh ke tangan hakim.29Imam Syafi’i mengatakan perwalian beralih dari 

ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat 

dari ayah.Seterusnya, perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, 

lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada hakim. 

 Imamiyah mengatakan perwalian pertama-tama berada di tangan 

ayah dan kakek dari pihak ayah dalam derajat yang sama, dimana masing-

                                                             
28 Fikih Syafi’i, Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah, Jilid 2, 380. 
29 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Depok : PT Raja Grafindo, 2014), 208. 
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masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa 

terikat oleh yang lain, yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu 

bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, 

sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya.Sedangkan bila tidak ada 

ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat 

dari ayah seorang di antara keduanya, dalam hal ini kakek didahulukan 

dari penerima wasiat ayah.Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula 

terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, maka perwalian jatuh ke 

tangan hakim syar’i. 

Sedangkan menurut para ulama empat mazhab bahwa syarat 

sahnya suatu akad nikah jika mempelai perempuan di dampingi oleh  

seorang wali, wali yang dimaksud dalam hal ini, yakni : 

a. Ayah, kakek dan seterusnya. 

b. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah. 

c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki dari saudara 

laki-laki kandung atau seayah). 

d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki sekandung atau seayah). 

e. Saudara sepupu sekandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung 

atau seayah). 

f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim. 
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g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali 

muhakkam..30 

Pernyataan wali nikah diatas, jika dikaitkan dengan wali harta 

ternyata mempunyai keterkaitan dalam hal mendahulukan pihak ayah, 

kakek dan seterusnya, sedangkan dalam pihak perempuan tidak 

mendapatkan bagian dalam hal perwalian. Tetapi dalam hal perwalian 

harta pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu anak kecil 

(perempuan atau laki-laki), anak safih, dan orang gila .sedangkan dalam 

perwalian nikah pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu 

pihak wanita. 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah’alan-nafs, 

yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap 

urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti 

perkawinan,Sedangkan perwalian terhadap harta ialah perwalian yang 

berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal 

pengembangan,pemeliharaan (pengawasan ) dan pembelanjaan. 

Dalam perwalian harta bahwa orang yang diwasiati oleh bapak atau 

kakek lebih di dahulukan daripada pihak keluarga seperti paman atau 

saudara laki-laki yang diletakkan dalam urutan paling akhir ketika bapak, 

kakek, orang yang diwasiati dan hakim benar-benar sudah tidak ada. Hal 

ini berbeda dengan perwalian nikah dimana pihak keluarga seperti saudara 

                                                             
30 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab( Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi’i 

Hambali ), ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 120. 
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laki-laki dan paman lebih didahulukan daripada orang yang diangkat oleh 

keluarga menjadi wali. 

6. Syarat Perwalian ( Orang Yang Dapat Diangkat Menjadi Wali ) 

Adapun mengenai persyaratan wali, Ulama Fikih mengemukakan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat 

menjadi wali bagi anak yang belum cakap bertindak hukum atau di bawah 

umur, syarat-syarat yang dimaksud adalah : 

a. Orang mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang 

dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.  

b. Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi 

tanggung jawabnya itu orang islam.  

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Ali- Imron ayat 28 : 

   
   

    
     

     
    

     
     

 Artinya :  janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir 

sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin 

(QS.Ali-Imron:28).31 

 

 

                                                             
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya,juz 3, 54. 
32 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,( Yogjakarta : 

Liberty,Cet ke enam, 2007), 43 
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c. Baligh dan Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang 

dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. 

d. Adil. 

e. Laki-laki.32 

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang 

menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, 

mengerti, dan harus adil, sekalipun itu ayah dan kakek.33 

7. Kewajiban dan  Tugas Wali  

Dalam hukum islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas 

wali adalah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan yaitu, ia harus 

memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta 

kekayaan.  Perwalian terhadap diri anak untuk menjaga kesejahteraan 

anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala 

macam yang belum dapat diperolehnya, seperti pemeliharaan, perawatan 

dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur.Tugas dan 

kewajiban perwalian terhadap diri anak adalah dalan bentuk mengurus 

kepentingan diri anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta 

                                                             
33 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi’i 

Hambali ), ( Jakarta: Lentera, 2001 ),695 
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memberikan pendidikan. Sementara perwalian terhadap harta bendanya 

adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk 

mencaatat sejumlah hartanya ketika ketika dimulai perwalian, mencatat 

perubahan- perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan 

kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si 

anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. 34 

8. Berakhirnya Perwalian  

Wewenang perwalian baik yang menyangkut masalah pribadi 

maupun masalah harta yang diampu, akan  berakhir apabila penyebab 

seseorang ditetapkan dibwah pengampuan walinya hilang. Berakhirnya 

perwalian terhadap diri anak menurut ulama Hanafiyah dengan sampai 

umurnya 15 (lima belas) tahun atau dengan nampak tanda-tanda balighnya 

secara alami serta orang tersebut cerdas dan dapat dipercaya tethadap 

dirinya. Jika tidak, maka ia tetap dalam penguasaan seorang pengampu. 

Adapun untuk anak kecil perempuan maka hak wilayahnya akan berakhir 

apabila ia menikah. Adapun menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

berakhirnya perwalian seseorang terhadap dirinya dengan hilang sebabnya, 

adapun sebabnya yaitu masih kecil, dan yang semakna dengan itu, yaitu 

gila dan sakit dan untuk wanita maka berakhirnya dengan pernikahan.35 

B. Perwalian Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Perwalian 

                                                             
34 Ibid, 80  
35 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi’i 

Hambali ), ( Jakarta: Lentera, 2001 ),90 
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Menurut Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 ayat lima (5) 

wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang terhadap anak.36 Sedangkan menurut 

Kompilasi Hukum Islam Perwalian adalah kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai 

wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai 

kedua orangtua, atau kedua orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum. 

Oleh karena itu yang disebut wali adalah orang yang diberi 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak 

yang tidak memiliki kedua orang tua.Karena kedua orang tuanya tidak 

cakap melakukan perbuatan hukum.37 

Menurut PP Nomor 29 Tahun 2019 wali adalah orang atau badan 

yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua 

terhadap anak.38 

2. Dasar Hukum Perwalian 

Dalam KUH Perdata Pengaturan perwalian diicantumkan dalam 

buku kesaty, bab XV bagian kedua sampai dengan ketiga belas, mulai 

Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. yang menjelaskan bahwa anak 

berada dibawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu 

atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah 

                                                             
36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Poin (5). 
37 Pasal 1 Ketentuan Umum Huruf h Kompilasi Hukum Islam. 
38 PP_29_Tahun_2019 
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bercerai atau anak yang lahir di luar kawin. Selain perwalian dalam bentuk 

perorangan KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan 

oleh badan hukum seperti dalam Pasal 355 ayat (2).39 

Dalam  Undang- Undang Perkawinan Perwalian di atur dalam 

pasal 50 s/d 54 : Pasal 50 :  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perwakinan yang tidak 

berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali, 

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 

bendanya. 

Pasal 51 :Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang 

menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat 

wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, Wali sedapat-

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 

dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, Wali wajib 

mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-

baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.40 

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, Wali 

bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 

                                                             
39 Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,105. 
40Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan,( Gramedia Press : 

2014),15. 
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perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya. Pasal 52 : Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-

Undang ini.Pasal 53 :  Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-

hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang ini, dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 

ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 : wali yang 

telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah 

kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan 

keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk 

memgganti kerugian tersebut.41 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perwalian dijelaskan dalam Pasal 

107-Pasal 111.Pasal 107 menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap 

anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan.Perwalian meliputi diri dan harta kekayaan.42 

3. Pihak-Pihak Yang Harus Berada Di Bawah Perwalian 

Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang memperoleh perwalian adalah  

a. Anak laki-laki atau perempuan yang belum berusia 18 tahun. 

b. Anak-anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan. 

c. Anak-anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. 

                                                             
41Ibid, 16-17. 
42Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia), 14 



 
 

38 

 

d. Anak-anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali.43 

Sedangkan menurut KUH Perdata anak  yang berada dibawah 

perwalian yaitu anak sah yang orang tuanya telah meninggal dunia salah 

satu atau keduanya, anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut 

kekuasan sebagai orangtua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai.44 

4. Macam –Macam Perwalian 

Dalam hukum perdata (KUH Perdata) ada tiga macam perwalian yaitu: 

a. Menurut Pasal 345-354 KUH PerdataPerwalian oleh suami istri yang 

hidup lebih lama, Pasal 345 KUH Perdata menyatakan “apabila salah 

satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap 

anak –anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua 

yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari 

kekuasaan orang tuanya”. Namun pada Pasal  345 KUH Perdata ini 

tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah 

disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah ranjang. 

b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau 

akta tersendiri seperti dalam Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa: “orang tua masing-masing yang melakukan 

kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak 

mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal 

                                                             
43Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan,( Gramedia Press : 

2014),15. 
44Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 90.. 
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dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan 

sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Psal 

353 ayat 5 KUH Perdata”.45 

c. Perwalian yang di angkat oleh hakim dalam Pasal 359 KUH Perdata 

menentukan bahwa semua minderjarige yang tidak berada di bawah 

kekuasaan orang tua dan yang di atur perwaliannya secara sah akan 

ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 

terdapat 2 macam perwalian yang pertama perwalian berdasarkan wasiat 

yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam 

perwalian anak di bawah umur. Sebagaimana  yang dijelaskan dalam Pasal 

51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa wali 

dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di 

hadapan 2 orang saksi. Dan  yang kedua adalah perwalian dalam 

pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan syarat yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita dan harus ditunjuk sesuai wali 

nasab46 

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam macam-macam 

perwalian sesuai Pasal 108 bahwa “perwalian atas diri dan kekayaan anak 

                                                             
45Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 95. 
46UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 15. 
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–anaknya sesudah orang tua meninggal dunia.Perwalian atas diri anak 

adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari 

mengasuh, memelihara serta member pendidikan.Sementara perwalian 

terhadap harta kekayaan adalah dalam bentuk mengelola harta benda si 

anak secara baik serta menyerahkan kembali kepada si anak ketika anak 

telah dewasa dan mampu mengurusnya sendiri.47 

5. Pihak –pihak yang berhak menjadi wali  

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019  tentang syarat 

dan tata cara penunjukan wali  bagi anak dibawah umur dijelaskan dalam 

Pasal 3 ayat 1 untuk dapat ditunjuk sebagai wali disebabkan karena  kedua 

orang tua meninggal , orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu 

sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka seseorang/ pihak-pihak yang berhak di tunjuk  sebagai wali 

yaitu : 

a. Keluarga anak. 

b. Saudara. 

c. Orang lain. 

d. Badan hukum.  

Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dijelaskan 

bahwa keluarga anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas 

sampai dengan derajat ketiga.Selanjutnya saudara adalah keluarga laki-laki 

maupun perempuan menyamping dari kakek/ nenek, bapak/ibu, dan anak. 

                                                             
47Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia 56. 
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Kemudian orang lain adalah orang yang bukan sedarah yang diberikan 

wasiat oleh bapak/ibu. Dan badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri 

atas unit pelaksana teknis kementerian/ lembaga, unit pelaksana teknis 

perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak.48 

Selanjutnya  Pada Pasal 345- 354 KUH Perdata dijelaskan pihak 

yang  berhak menjadi wali bagi anak yang dibawah umur yakni : 

a. Bapak  

b. ibu jika mendapatkan izin secara tertulis dari suami. 

c. Orang yang ditunjuk oleh orang tua sebagai wali dari anaknya. 

d. Badan hukum  yang ditunjuk oleh Pengadilan seperti perkumpulan, 

yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali jika perwalian itu diberikan 

atau diperintahkan kepadanya.49 

Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 pada pasal 51 ayat 2 bahwa pihak wali berasal dari keluarga si anak 

atau orang lain, yang dimaksud keluarga dalam hal ini dapat dilihat pada 

pasal 49 ayat 1 yaitu : 

a. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak ayah 

maupun ibu. 

b. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.50 

                                                             
48PP_Nomor 29_Tahun 2019, Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali. 
49Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Pradya Paramita, 1992), 34. 
50UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 18. 
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Sedangkan  menurut ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum  

sedapat-dapatnya  wali diambil dari keluarga anak, orang lain yang sudah 

dewasa dan badan hukum seperti yayasan.51 

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia bagi kaum 

muslim juga telah diatur mengenai wali dalam akad nikah, perwalian dalam 

akad nikah berkaitan dengan perwalian diri anak dimana telah diatur dalam  

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dan Pasal 19-23. Dalam Pasal 14 

diterangkan bahwa wali  nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi 

sebelum melaksanakan akad nikah bagi pihak perempuan, selanjutnya 

dijelaskan bahwa orang yang berhak menjadi wali yaitu muslim, aqil, 

baligh, laki-laki  

Dalam pasal 21 KHI  terdapat dua macam wali nikah yaitu wali 

nasab  dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat macam, pertama ayah, 

kakek dari pihak ayah seterusnya, kedua saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki lain, ketiga paman, saudara 

laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, 

keempat saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek 

dan keturunan mereka.52 

Pernyataan wali nikah diatas, jika dikaitkan dengan wali harta 

ternyata mempunyai keterkaitan dalam hal mendahulukan pihak ayah  

sebagai wali tetapi perwalian nikah tidak memperbolehkan pihak perempuan 

                                                             
51Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia 55. 
52Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia 40. 
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sebagai wali . Sedangkan dalam perwalian harta pihak ayah boleh  

digantikan dari keluarga pihak ayah atau ibu dan juga badan hukum  

Sedangkan wali harta ditujukan kepada anak kecil baik perempuan 

maupun laki-laki untuk mengurus perwalian diri dan perwalian harta 

bendanya sampai anak itu dewasa.Tetapi wali nikah hanya ditujukan kepada 

mempelai perempuan sebagai syarat sahnya suatu akad nikah. 

6. Syarat –Syarat Perwalian 

Terdapat golongan orang yang dapat menjadi wali menurut KUH 

Perdata yaitu Sehat (tidak sakit ingatan), Dewasa, tidak berada dibawah 

pengampunan.53 Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 4 

dijelaskan bahwa syarat wali itu : Sudah dewasa, Pikiran sehat, Adil, Jujur, 

Berkelakuan baik.54Demikian pula yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni syarat 

wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 

yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan  baik.55 

Syarat penjukan Wali juga diatur dalam Bab II Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29  Tahun 2019 tentang syarat dan 

penjukan wali  yaitu:  

a. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang 

tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat 

                                                             
53Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,110. 
54Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia 57. 
55UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 16 
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melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal 

dari keluarga anak, saudara, orang lain, badan hukum harus memenuhi 

syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan 

b. Seseorang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan dari keluarga anak. 

c. Dalam hal anak tidak ada, atau tidak bersedia, atau tidak memenuhi 

persyaratan dapat ditunjuk saudara. 

Selanjutnya pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2019 dijelaskan bahwa keluarga anak, saudara, orang 

lain, dan badan hukum yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan 

warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, dewasa, sehat 

fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama 

sama dengan agama yang di anut anak,mendapat persetujuan tertulis dari 

suami/isteri bagi yang sudah menikah.56 

7. Kewajiban dan Tugas Wali  

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak 

serta hartanya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian 

tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang 

berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 110 Kompilasi 

Hukum Islam : 

                                                             
56PP_Nomor 29_Tahun 2019, Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali. 
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a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya dengan sebaik-baiknya, dan berkewajiban memberikan 

bimbingan agama, pendidikan keterampilan lainnya untuk masa depan 

orangyang berada di bawah perwaliannya. 

b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 

yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 

mengutungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau 

merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. 

c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan 

atau kelalaiannya. 57 

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

kewajiban seorang wali diatur dalam Pasal 51 ayat 3,4 dan 5, sebagai 

berikut : 

a. Wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta 

bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan 

anak itu. 

b. Wali wajib membuat daftra harta benda anak yang berada di bawah 

perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta bendra anak-anak itu. 

                                                             
57Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia 57. 
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c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah 

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelaliannya.58 

8. Berakhirnya Perwalian 

Menurut KUH Perdata berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 

dua keadaan yaitu : 

a. Dalam hubungan dengan si anak, berkaitan dengan si anak telah 

menjadi dewasa, matinya anak, timbulnya kembali kakuasaan orang 

tuanya dan pengesahan seorang anak diluar kawin yang di akui. 

b.  Dalam hubungan dengan tugas wali, hal ini berkaitan dengan ada 

pemecatan atau pembebasan atas diri si wali dan ada alasan 

pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUH Perdata).59 

Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan  berakhir apabila 

Anak yang di bawah perwalian telah dewasa, Anak meninggal dunia, Wali 

meninggal dunia, Wali dipecat dari perwalian.60 

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian 

adalah disebutkan dalam pasal 107 ayat ( 3 dan 4 ), bila wali tidak mampu 

berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka 

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak 

                                                             
58UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 17. 
59R. Soetjo Prawidohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, ( Surabaya : Airlangga 

University Press, 2008), 231. 
60Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan, (Bandung : CV Nuansa Aulia), 

20. 
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sebagai wali atas permohonan. kerabat tersebut..Wali sedapat-dapatnya 

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, 

berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. 

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di 

bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin 

karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat 

mandiri.Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam pasal 

111 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali berkewajiban menyerahkan 

seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang 

bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.61 

 

 

BAB III 

PERKARA PERWALIAN NOMOR 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.Sebagaimana diatur 

                                                             
61 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam,( Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 

53-54 
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dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.62 Yang 

kemudiandiganti dengan UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman dan digantikan dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Pokok Kekuasaan Kehakiman.63 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada diwilayah 

Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun. 

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 

1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 yang dibangun secara 

permanent mulai proyek Tahun 1989/1987 dan diresmikan penggunaannya 

pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang 

bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala 

Daerah Tk.II Madiun Bapak Drs. Bambang Koesbandono. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga 

Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kota Madya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi 

oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama 

Kota Madya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian 

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada indetifikasi 

                                                             
62 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama,( Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada,1997),223. 
63Id.m.wikipedia.org/wiki/kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia,(19 Februari, 2020, 11:14 

WIB) 
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jenis tentang kelas atau tipe serta pemisahan administrasi antara Kodya 

dengan Kabupaten.64 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai Visi dan Misi 

sebagai berikut : 

a. Visi  

Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung. 

b. Misi 

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, 

kreadibel dan transparan. 

3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan Mewujudkan kesatuan 

hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.65 

3. KedudukanPengadilan Agama Kabupaten Madiun 

UUD 1974 Pasal 24 ayat (2) menyatakan Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di 

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

                                                             
64Pa-kabmadiun.go.id ( 17 Maret, 2020, 21 :00 WIB) 
65Pa-kabmadiun.go.id ( 17 Maret, 2020, 21 : 05 WIB) 
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Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.66 

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU 

Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan kekuasaan kehakiman 

dilingkungan peradilan di laksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan 

Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tertinggi.  Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 atas 

perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota 

Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang 

diselesaikan, memutus dan diselesaikan perkara tingkat di antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq 

dan shadaqah serta ekonomi syariah dijelaskan dalam Pasal 49 UU No. 50 

                                                             
66Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 
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Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama 

memiliki Fungsi.67 

a. Memberikan pelayanan tekhnis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

untuk tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi pada semua orang di lingkungan 

Pengadilan Agama. 

d. Memberi tanggapan, mempertimbangkan dan memberi nasihat tentang 

hukum Islam pada pemerintahan pemerintah di daerahnya. 

e. Menerima pelayanan meminta pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

f. Warmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk mengambil 

deposito/ tabungan dan sebagainya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lain seperti mengundang hukum, 

memberikan pertimbangan hukum agama, penelitian, pengawasan 

terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya. 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun sebagai berikut :68 

Ketua Dr.Sugiri Permana.,S.Ag.M.H 

                                                             
67Pa-kabmadiun.go.id ( 17 Maret, 2020, 21 : 30 WIB) 
68Pa-kabmadiun.go.id ( 17 Maret, 2020, 22 : 00 WIB) 
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Wakil Ketua --- 

Hakim Drs. Akhmad Muntafa., M.H 

Dr. Sugeng. M.Hum 

Drs. H.Munirul Ihwan,M.H.I 

Ketua Panitera Sugeng Hariyadi,S.H. 

Panitera Muda Hukum Anugerah Bagus.P,S.H.M.M 

Panitera Muda Gugatan Rini Wulandari, S.H,M.H 

Panitera Muda Permohonan Dra. Rofik Latifah 

Panitera / Panitera Pengganti Suyitno, S.H,M.H. 

Hary Marsono, S.H 

Sihabudin, S.H.I 

Nur Ichwan, S.H.I,M.H 

Lailiya Rahmah,S.H 

Jurusita / Jurusita Pengganti Agus Sarwiyono 

Mahruri, S.Ag 

Anugerah Bagus.P, S.H.M.M 

Suyitno , S.H,M.H 

Hary Marsono, S.H. 

Ainus Zaman, S.H.I 
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Sihabudin, S.H.I 

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.I 

Ketua Sekertaris  Amron Nasrul Huda, S.H 

.,M.Hum 

PLT Kasubuag Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

Cahyani,S.H 

Kasubag Kepegawaian 

Organisasi 

dan Tata Laksana  

Mashuri, S.Ag 

Kasubag Umum Keuangan  Ainus Zaman,S.H.I 

Staff Poni Irawan, S.H.I 

Imron Daroni, S,kom 

Cholikin (PJK) 

Irvan Setiawan (PJK) 

Yasin (PJK) 

Mustachim (PJK) 

Gunarto ( PJK) 
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Fungsional Arsiparis  -- 

Fungsional Pustakawan -- 

Fungsional Pranata Komputer -- 

Fungsional Bendahara -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Putusan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tentang Permohonan 

Penetapan Wali Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

Perkara yang dibahas oleh penulis adalah perkara putusan pada 

permohonan penetapan wali yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, Penelitian ini diangkat dari perkara yang ditangani 

oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2019. 

Pemohon dengan permohonannya yang diajukan secara tertulis, dan 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tertanggal 
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7 Februari 2019 dengan nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn untuk dari itu 

penulis akan mengulas surat permohonan dan surat putusan dalam perkara 

nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn,. 

Adapun duduk perkaranya adalah mengutip segala uraian 

tentang hal sebagaimana termuat dalam permohonan tersebut yaitu putusan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn..69 

 

Bahwa perihal permohonan yang diajukan oleh pemohon 

sebagaimana disebutkan dalam permohonannya diketahui bahwa pemohon 

mempunyai 2 orang anak . Permasalahan permohonan penetapan wali  

dalam kasus ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai 

penetapan wali dalam mengurus penjualan tanah yang diwariskan kepada 

anak yang belum cakap melakukan suatu tindakan hukum, yakni dalam  

mewakili anak guna proses penjualan tanah warisan yang ditinggalkan 

oleh almarhum suami pemohon. Proses penjualan sebidang tanah waris 

dengan luas 272m2, terletak di Jl.Raya Tiron Nglames, Kecamatan 

Madiun, Kabupaten Madiun. Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum 

suami pemohon. Yang maka dari itu membutuhkan penetapan wali dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena 2 orang anak pemohon 

masih dibawah umur. 

                                                             
69Salinan penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. 
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Pemohon memberikan penjelasan bahwa pemohon menikah  secara 

sah dengan almarhum suami pemohon dan almarhum suami pemohon 

tersebut meninggal dunia pada tanggal 14 januari tahun 2019 sesuai akta 

kematian nomor 3519-KM-14012019-0005, dengan meninggalkan 

sebidang tanah warisan.  

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara permohonan 

penetapan wali ini diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dikarenakan anak pertama dan anak kedua pemohon yang berkedudukan 

sebagai para ahli waris dari almarhum suami pemohon masih dibawah 

umur.Karena anak-anak pemohon dengan almarhum suami pemohonmasih 

dibawah umur maka dalam proses penjualan tanah warisan tersebut, maka 

anak-anak tersebut membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun.  

Pemohon menginginkan ditetapkan sebagai wali atas anak-anak 

kandungnya agar dapat mewakili anaknya dalam proses penjualan tanah 

warisan dikarenakan mereka merupakan ahli waris dari almarhum suami 

pemohon yang berhak mendapatkan warisan berupa sebidang tanah seluas 

272m2, yang  terletak di Jl.Raya Tiron Nglames, Kecamatan Madiun, 

Kabupaten Madiun. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, dapat 

disimpulkan bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama 
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Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan 

menjatuhkan penetapan pemohon sebagai wali dari kedua anaknya.70 

Berdasarkan hasil persidangan pada perkara nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn setelah majelis hakim memeriksa surat 

permohonan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak 

pemohon untuk menambah atau menyanggah hasil laporan dari alat bukti 

yang telah diberikan71. Selajutnya, pihak pemohon tetap pada permohonan 

yang telah disebutkan dalam permohonannya pada tanggal 7 Februari 

2019, dengan mengakhiri keterangan dan selanjutnya mohon putusan 

hakim. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Perkara 

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam 

memutus perkara permohonan penetapan wali tersebut adalah sesuai 

penetapan No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dan sesuai hasil 

wawancara peneliti dengan Majelis Hakim. 

Dalam pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersurat 

dalam putusan/ penetapan telah dijelaskan bahwa pemohon telah 

mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masih 

dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan 

                                                             
70Salinan penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. 
71Salinan penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 
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Pasal (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas 

(18) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di 

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 

kekuasaannnya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai 

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu orang tua tidak di 

perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 

tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan 

anak itu mengehendakinya. Dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam 

ayat (1) juga menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat 

dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah 

pengampuan, dan tidak boleh memindahkan barang kecuali keperluan 

mendesak untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.72 

Dalam diktum putusan ini jelas bahwa Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dalam memutus perkara permohonan perwalian 

No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dasar hukum yang dijadikan dasar 

dalam memutus perkara tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
72Salinan penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, hlm 6-7. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

selaku informan dalam penelitian ini, adalah : 

a. Drs H. Munirul Ihwan.M.H.I   

Bapak Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I selaku anggota 

majelis hakim yang memutus perkara nomor 

0021/Pdt.P/2019.PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun beliau menyatakan dasar pertimbangan hukum dalam 

mengabulkan putusan, yaitu : 

“suatu perkara yang permohonanya jelas, maka hal yang 

dilakukan oleh hakim adalah menerima permohonan tersebut sebab 

isi permohonan yang diajukan pemohon merupakan perkara 

perwalian yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Agama” 

 

“ Bahwa alasan seorang ibu ditetapkan sebagai seorang 

wali atas anak kandungnya karena dalam Undang-Undang orangtua 

secara otomatis bisa menjadi wali bagi anaknya yang masih 

dibawah umur, hal tersebut karena orangtua memiliki kekuasaan 

hak asuh dalam hal kepribadian anak seperti yang sudah dijelaskan 

dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Seorang ibu juga  ditetapkan menjadi wali karena seorang ibu 

memiliki hak kekuasaan memelihara anak-anaknya yang masih 

dibawah umur (Hadhanah) dimana perwalian hampir sama dengan 

hadhanah karena sama-sama memelihara” 

“Penetapan wali ini ditujukan untuk segala hal perbuatan 

hukum selama anak itu masih dibawah umur dan untuk perbuatan 

yang menurut hukum perbuatan itu baik yaitu perbuatan itu 

bertujuan demi kepentingan anak.”73 

                                                             
73Drs. H.Munirul Ihwan M.H.I, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun,Tanggal 19 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama Kab.Mn. 
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b. Dr. Sugeng M.Hum  

 

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. Sugeng, 

M.Hum selaku hakim anggota di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun, beliau menjelaskan bahwa pengabulan permohonan 

pemohon dalam perkara nomor 0021/Pdt.P/PA.Kab.Mn, yaitu : 

“Perkara permohonan penetapan wali terjadi karena faktor 

permintaan dari pihak/instasi yang meminta penetapan wali untuk 

menjual warisan, mencairkan tabungan dan lain 

sebagainya.Dimana seorang ibu ditetapkan sebagai wali dalam 

perkara Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn karena wali itu 

berada dibawah kekuasaan salah satu orang tua yang masih hidup 

terlama, dan juga karena permohonan itu bertujuan demi 

kepentingan anaknya (maslahah). Sehingga seorang ibu bisa 

ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang masih di 

bawah umur seperti yang dijelaskan pada Pasal 47 ayat (1) dan 

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.”74 

Selanjutnya bapak Dr. Sugeng M.Hum juga mengatakan : 

“ Bahwa penetapan perwalian seorang ibu disini hanya 

ditujukan untuk mewakili anak dalam satu perbuatan hukum saja 

yaitu untuk mewakili anak dalam menjual tanah warisan ayahnya 

dan penetapan ini sebagai pertanggung jawaban serta kepastian 

hukum” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sesuai Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perihal perwalian 

maka berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut majelis 

hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan pemohon 

beralasan menurut hukum oleh karenanya permohonan pemohon 

dapat dikabulkan.  

c. Irnawati Binti Haidaroh 

                                                             
74Dr. Sugeng M.hum, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 

Tanggal 19 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kab.Mn. 
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Dalam perkara ini peneliti juga berhasil mewawancarai 

pihak pemohon diamana menurut pemohon Irnawati Binti 

Haidaroh mengatakan alasannya mengajukan permohonan tersebut, 

yaitu : 

“Faktor permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun itu terjadi karena proses penjualan tanah 

warisan almarhum suami saya dan si pihak pembelinya meminta 

penetapan wali untuk anak saya dari Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun, karena anak saya merupakan ahli waris. Sehingga saya 

mengajukan permohonan penetapan wali.tersebut bertujuan agar 

saya bisa mewakili  anak saya dalam proses menjual tanah warisan 

dari  peninggalan almarhum suami saya yang bertujuan untuk 

keperluan pendidikan anak-anak saya yang masih berada di bawah 

umur” 

Selanjutnya irnawati binti haidaroh mengatakan : 

“ Karena saya adalah ibu kandungnya yang mengurus anak 

saya setiap hari maka saya memohon ke Pengadilam Agama 

Kabupaten Madiun agar  ditetapkan sebagai  wali dari anak-anak 

saya. Dan setelah di keluarkannya penetapan itu saya telah  

ditetapkan sebagai wali atas anak kandung saya dan proses 

penjualan tanah tersebut telah berhasil dilakukan dan 

Alhamdulillah setelah terjadinya penjualan tanah tersebut tidak 

timbul permasalahan/ sengketa apa-apa. 75 

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ibu irnawati 

binti haidaroh bahwa pengajuan permohonan penetapan perwalian 

dilakukan karena faktor permintaan dari pihak lain (pihak pembeli) 

dan setelah dikeluarkannya penetapan No. 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn maka ibu irnawati ditetapkan sebagai 

wali dari anak kandungnya agar penjualan tanah warisan dapat 

                                                             
75Irnawati binti Haidaroh, Wawancara pihak Pemohon dalam perkara Nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB, di Desa Tiron,Kec. 

Madiun,Kab. Madiun. 
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terlaksana dan dapat mengelola harta anak-anaknya sampai anak 

tersebut dewasa. 

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis 

Hakim  mengabulkan permohonan pemohon dengan ditunjuknya 

ibu menjadi wali dari anak-anaknya mengingat anak-anak tersebut 

berada di bawah umur dan berada di bawah kekuasaan ibunya yang 

sesuai perundang-undangan yang ada, dan agar proses penjualan 

tanah dapat terlaksana dan supaya ibunya ibu bisa memelihara diri 

anak-anaknya dan mengelola harta benda anak secara baik, 

termasuk mencaatat sejumlah hartanya ketika ketika dimulai 

perwalian, mencatat perubahan- perubahan hartanya selama 

perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah 

selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu 

mengurus diri sendiri. 

 

 

3. Penetapan Putusan Perkara 

Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan beberapa perkara : 

a. Mengabulkan permohonan pemohon. 

b. Menetapkan anak-anak  pemohon dibawah kekuasaana atau perwalian 

ibu kandungnya. 
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c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000 (seratus enam puluh ribu 

rupiah).76 

Berdasarkan dalil –dalil putusan tersebut di atas, maka Majelis 

Hakim menetapkan ibu sebagai wali dari anak-anaknya yang masih 

berada di bawah umur dan mengizinkan ibu mewakili anak-anaknya 

dalam proses penjualan tanah warisan yang berguna untuk kepentingan 

anak sehingga dapat diwakilkan oleh ibunya. Sehingga dengan 

dikeluarkannya putusan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn maka 

pemohon berhak mewakili anak-anaknya dan juga berkewajiban 

memilihara harta anak-anak tersebut. 

                                                             
76Salinan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DI PENGADILAN 

AGAMA KABUPATEN MADIUN DENGAN NO.PERKARA 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

dalam Menetapan Ibu  Berkedudukan Sebagai Wali Harta 

Subyek atau orang yang beperkara yaitu pemohon, dalam perkara 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No.0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

adalah perkara dengan satu orang pemohon yaitu istri atau ibu dari kedua 

anak yang dimohonkan perwaliannya, guna mengurus permohonan penetapan 

wali yang bertujuan agar bisa mewakili anak dalam proses penjualan tanah 

warisan. Menurut ulama lima mazhab yang berhak dan wajib secara langsung 

untuk menjadi wali anak yang di bawah umur adalah seseorang yang 

didelegasikan oleh syara’ yaitu ayah atau kakek sebagai orang tua mereka.77 

Perwalian dalam fikih terbagai menjadi tiga yakni perwalian terhadap 

jiwa ( Al-walayah ‘alan-nafs ), perwalian terhadap harta (Al- walayah’alal-

mal), perwalian terhadap jiwa dan harta ( Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali 

ma’an).Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan 

ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan, 

pembelanjaan yang meliputi urusan pribadi dan harta kekayaan.Dan dalam 

perkara nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn ini adalah perkara permohonan 

                                                             
77Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab( Ja;fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i 

Hambali ), ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 693. 
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penetapan wali terhadap perwalian harta karena berhubungan dengan ihwal 

pengelolaan kekayaan 

Adapun mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dalam menetapkan perkara nomor 

0021/Pdt.P/PA.Kab.Mn tentang permohonan penetapan wali terhadap anak 

kandung yang membutuhkan wali guna mewakili  anak dalam melakukan 

tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan, berdasarkan  pada pasal 47-

pasal 48 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan serta 

pasal 106 Kompilasi Hukum Islam  yang menjelaskan bahwa anak yang 

belum mecapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka 

tidak dicabut dari kekuasaanya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai 

segala perbuatan hukum di alam dan di luar Pengadilan dan orang tua tidak 

diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap 

yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum 

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 

menghendakinya.78 

 Selain pertimbangan  dalam putusan, penulis juga mewawancarai 

hakim anggota yang bernama Drs. Munirul Ihwan,M.H.I  yang berpendapat 

bahwa seorang ibu ditetapkansebagaiwali atas anak kandungnya didasarkan 

pada Undang-Undang bahwa orangtua secara otomatis bisa menjadi wali bagi 

                                                             
78Salinan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 
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anaknya yang masih dibawah umur, hal tersebut karena orangtua memiliki 

kekuasaan hak asuh dalam hal kepribadian anak seperti yang sudah 

dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Seorang ibu juga  ditetapkan menjadi wali karena memiliki hak kekuasaan 

memelihara anak-anaknya, karenaperwalian hampir sama dengan hadhanah 

yaitu sama-sama memelihara.79  

Dari wawancara mengenai perkara permohonan penetapan wali, dapat 

diartikan bahwa  pasal 47-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan cenderung dipakai sebagai dasar hukum penetapan perkara 

permohonan penetapan wali. Selanjutnya berkaitan dengan alasan penetapan 

ibu menjadi wali, Drs. Sugeng, M.Hum menyatakan bahwa seoarang ibu 

ditetapkan menjadi wali atas anak kandungnya karena karena wali itu berada 

dibawah kekuasaan salah satu orang tua yang masih hidup terlama seperti 

yang dijelaskan dalam undang-undang, dan juga karena permohonan itu 

bertujuan demi kepentingan anaknya (maslahah). 

Sehingga seorang ibu bisa ditetapkan sebagai wali atas anak 

kandungnya yang masih di bawah umur selain itu seorang ibu ditetapkan 

menjadi wali juga karena seoarang ibu memiliki hak secara fungsional  untuk 

mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum.80 

                                                             
79 Drs. H.Munirul Ihwan M.H.I, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun,Tanggal 19 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama Kab.Mn. 
80Dr. Sugeng M.hum, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 

Tanggal 19 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kab.Mn 
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 Dari wawancara mengenai perkara permohonan penetapan wali, 

bahwa selain menggunakan dasar hukum pada pasal 47-49 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan hukum lainnya adalah karena seorang 

ibu juga memiliki hak fungsional dan permohonan tersebut berguna demi 

kepentingan anak (maslahah). 

Dalam khazanah fikih permohonan  penetapan orang tua menjadi wali 

bagi anak kandungnya padadasarnya adalah perkara yang tidak 

membutuhkan hukum hakim (pengadilan) karena hal adalah perkara yang 

sudah jelas dan disepakati oleh para ulama, seperti akan halnya kewajiban 

shalat, thaharah dan lain sebagainya. Para ulama mazhab juga sepakat jika 

wali dari anak kecil adalah ayahnya dan ibu tidak memiliki hak perwalian 

baik dalam perkawinan maupun harta, selain itu dalam kitab Hasyiyah 

Qalyubi Waamirah pihak-pihak yang berhak menjadi wali yaitu: 

a.  Bapak dari anak tersebut. 

b.Kemudian kakek dari pihak bapak. 

c. Orang yang diwasiatkan bapaknya. 

d.Orang yang diwasiatkan kakeknya. 

e.  Jika tidak ada wasiat dari  keduanya (bapak dan kakek) maka perwalian 

dijatuhkan kepada qadli (hakim) dan orang sejenisnya. 

f. Jika benar-benar tidak ada wali diatas, maka perwalian berada ditangan 

saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah.81  

                                                             
81Fikih Syafi’i, Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah, Jilid 2, 380. 
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Dari  penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkara nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

bahwa ibu bisa ditetapkan menjadi wali karena hak hadhanah, maka penulis 

berpendapat dilihat bahwa jika ditinjau dari fikih adalah kurang tepat karena  

hal tersbut tidak sesauai dengan konsep perwalian dalam fikih yang 

menjelaskan bahwa antara hadhanah dengan perwalian adalah suatu hal 

yang berbeda dimana hadhanah adalah mendidik dan mengasuh. Para ulama 

mazhab juga sepakat bahwa wali dari anak kecil adalah ayahnya dan ibu 

tidak memiliki hak perwalian. Akan tetapi tidak berarti putusan  tersebut 

menyalahi fikih, karena seperti yang diketahui bahwa undang-undang yang 

berlaku merupakan unifikasi fikih yang mempunyai kekuatan legalitas.  

B. Analisis Hukum Poisitif Terhadap Perkara Permohonan Penetapan 

Wali Oleh Ibu Dalam Putusan No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn 

Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian diatur dalam 

KUH Perdata, pengaturan perwalian diicantumkan dalam buku kesatu, bab 

XV bagian kedua sampai dengan ketiga belas mulai pasal 331 sampai 

dengan pasal 418a dan dalam  Undang- Undang Perkawinan perwalian di 

atur dalam pasal 50 s/d 54  serta Pasal 106-112 dalam Kompilasi Hukum 

Islam.82 

Dalam hukum positif wali adalah orang yang diberi kewenangan 

untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak 

                                                             
82Arief Masduki, Azas dan Dasar Hukum Perdata, (Jakarta : Djambatan, 1963), 17. 
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memiliki kedua orang tua.Karena kedua orang tuanya tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, dalam artian wali disini adalah seseorang 

pengganti orang tua. 

Berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan secara tegas 

seorang ibu tidak memiliki hak perwalian tetapi dalam perundang-undangan 

Indonesia tidak menjelaskan secara tegas mengenai seorang ibu boleh atau 

tidak  menjadi wali dari anak kandungnya. Dalam ketentuan yang terdapat 

di dalam pasal 47 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berkaitan dengan 

pengurusan anak,  yaitu perwalian atas diri maupun hartanya.  

Menurut ketentuan perwalian diatas, anak yang berumur di bawah 

usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan 

orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili 

kepentingan anak, baik didalam maupun diluar pengadilan, dengan 

demikian orang tua merupakan kuasa menurut Undang-Undang bagi 

anaknya.83 Sebagaimana juga telah dikemukakan, sebetulnya menurut 

Undang-Undang, orang tua untuk bertindak mewakili anaknya tidak 

membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena orang tua memiliki bukti 

otentik hubungan orangtua dengan anak dapat ditinjau dari dua aspek : 

a. Hubungan anak dengan ayah dalam kapasitas sebagai anak sah dapat 

dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah antara ayah dan ibu anak 

                                                             
83Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan,30. 
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tersebut dan berdasarkan bukti pernikahan itu, diterbitkan akta kelahiran 

yang menerangkan bahwa anak itu adalah anak pasangan suami istri 

tersebut. 

b. Hubungan anak dengan seorang ibu adalah hubungan yang secara alami 

terbentuk disebabkan proses kelahiran anak dari ibu tersebut,sehingga 

hubungan anak dengan seorang ibu cukup dibuktikan dengan akta 

kelahiran.84 

Melihat perkara Nomor 0021/Pdt.P/PA.Kab.Mn tentang permohonan 

penetapan wali di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adapun dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengabulkan 

perkara nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn yaitu dengan berdasarkan 

Pasal 45, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan tentang 

perkawinan dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan 

bahwa orang tua, yaitu ayah dan ibu berhak dan wajib memelihara serta 

mengembangkan harta anak yang belum cakap hukum atau masih dibawah 

umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan serta orangtua berhak 

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam 

maupun diluar pengadilan. Dasar hukum itulah yang dijadikan hakim dalam 

memutus perkara permohonan tersebut. 

Selain pertimbangan hukum diatas, hakim anggota bernama Drs. 

Munirul Ihwan,M.H.I dan Drs. Sugeng, M.Hum menjelaskan bahwa 

pertimbangan lainnya dalam memutus perkara tersebut berdasar pada asas 

                                                             
84Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaaatan hukum, tetapi yang lebih 

ditonjolkan adalah asas kemanfaatan hukum permohonan tersebut yang 

bertujuan guna kepentingan anak. 

Berkaitan dengan penetapan permohonan wali dalam perkara nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn selain penggunaan dasar hukum pasal 47-49 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 106-112 Kompilasi Hukum 

Islam, jika kita mencermati penjelasan menurut perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut 

dapat dipahami bahwa pada prinsipnya anak yang belum dewasa berada 

dibawah kekuasaan orangtuanya, dan merujuk pada pasa 47 yang 

menjelaskan bahwa orang tua berhak mewakili anaknya di luar maupun 

didalam pengadilan maka seharusnya orangtua (ibu) bisa langsung mewakili 

anaknya dalam melakukan tindakan hukum.  

Berkaitan dengan pertimbangan lain yang dijelaskan Drs. Munirul 

Ihwan dan Drs. Sugeng, M.Hum yang menjelaskan bahwa perkara 

permohonan perwalian tersebut ditetapkan dengan asas kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan, penggunaan asas tersebut guna mengetahui 

apakah itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya maka 

harus dibuktikan melalui proses persidangan, karena pengurusan permohonan 

penetapan wali ini intinya untuk membuktikan dalil-dalil bahwa itu adalah 

untuk kepentingan anak. Pengajuan permohonan tersebut juga untuk kehati-

hatian apabila terjadi sengketa kedepannya, ketika sudah ada penetapan dari 

Pengadilan maka sudah ada bukti kuat.  
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Dari uraian diatas, penulis simpulkan, bahwa penetapan ibu sebagai 

wali atas anak kandungnya adalah  tepat, karena hal tersebut sesuai dengan 

pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya, dan menjelaskan 

bahwa orang tua  juga secara otomatis  menjadi wali dari anak kandungnya 

dan dapat mewakili anak kandungnya di dalam maupun diluar Pengadilan, 

dimana hak tersebut di dapat akibat hukum dari perkawinan. selanjutnya 

penetapan tersebut juga sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 

Tahu 1974 tentang perkawinan yaitu untuk merawat dan melindungi harta 

warisan milik anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Ditinjau dari hukum Islam dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memberikan penetapan ibu berkedudukan sebagai wali harta berdasar pada 

pasal 47-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, selain itu hakim juga berdasar pada 

penafsiran bahwa ibu dapat ditetapkan menjadi wali karena ibu memiliki hak 

memelihara (hadhanah). Dan dasar hukum pertimbangan hakim tersebut jika 

ditinjau dari  fikih adalah kurang tepat namun tidak berarti putusan  tersebut 

menyalahi fikih, karena seperti yang diketahui bahwa undang-undang yang 

berlaku merupakan unifikasi fikih yang mempunyai kekuatan legalitas. 

2. Ditinjau dari konsep perwalian dalam Hukum Positif maka perkara 

permohonan penetapan wali oleh ibu dalam putusan 

No.0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, maka permohonan dan penetapan tersebut  

tepat karena  hal tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia 

yang menjelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur dan belum pernah 

melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaannya orang tua selama 

hak kekuasaanya tidak dicabut, selain itu secara otomatis  orang tua adalah 

wali dari anak kandungnya yang bisa mewakili anaknya baik di dalam 

maupun diluar pengadilan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di ata, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pihak ayau lembaga 

keuangan (Bank), lemabaga pertanahan, dan sebagainya bahwa orangtua 

berhak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam 

maupun diluar Pengadilan dengan hak kekuasaannya selama hal tersebut 

demi kepentingan anak. 

2. Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualan tanah milik anak yang 

masih dibawah umur hendaknya mengajukan permohonan penguasaan 

anak oleh Pengadilan Agama, dengan petitum agar diberi izin untuk 

melakukan transaksi penjualan tanah milik anaknya.  

  



 
 

74 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Referensi Buku : 

Amin Summa ,Muhammad. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.  Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada , 2005. 

Anwar ,Moch.  Dasar-Dasar Hukum Islam.  Bandung : CV. Diponegoro, 1991. 

Departemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

Jakarta: Balai Pustaka,1989. 

Daud Ali ,Muhammad. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada,1997. 

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Bandung : CV Nuansa Aulia. 

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya. 

Husen ,Alhbsyi. Kamus Al-Kausar. Surabaya : Darussagaf, 1997. 

Iskandar.Metodologi Penelitian Dan Sosial. Kualitatif Dan Kuantitatif.Jakarta: 

GP.Press, 2008. 

Jawad Mughiyah ,Muhammad.Fiqih Lima Mazhab.Jafari, Hanafi, 

Maliki,Hambali. 

J. Moleong ,Lexy.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Pt.Remaja 

Rosdakarya, 2006. 

 



 
 

75 

 

Masduki ,Arief. Azas dan Dasar Hukum Perdata.Jakarta : Djambatan, 1963. 

Quraish Shihab ,M.  Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran.  

Jakarta Hati,2002. 

Supriyadi ,Dedi. Fikih Munakahat Perbandingan. Bandung : CV Pustaka  

Setia 2011. 

Syafi’I , Fikih.  Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah.  Jilid 2. 

Sahrani ,Sohari. Fikih Munakahat. Depok : PT Raja Grafindo, 2014. 

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

Yogjakarta : Liberty,Cet ke enam, 2007. 

Suparni, Niniek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Subekti.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Jakarta : Pradya Paramita, 1992. 

Soetjo Prawidohamidjojo,R. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya : Airlangga 

University Press, 2008. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan. Gramedia Press : 

2014 

Zuhaily ,Wahbab. Al Fiqh Al-Isalami.  Dar El Fikr, 1989. 

 

 



 
 

76 

 

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah : 

Ishak.Perwalian Menurut Konsep Hukum Islam Tertulis di Indonesia.(  Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 19. No.3, 2017), 557. 

Farid Wajdi, Muhammad. Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak 

Kandung.(Skripsi :UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010). 

Widya.Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur.( Jurnal : 

Vol4.No.3,2016). 

Nurosyidah ,Erni. Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Dibawah Umur Dalam 

Melakukan Trnsaksi Penjualan Harta Warisan. (Skripsi : Universitas 

Jember,2011). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Poin 

(5). 

PP_Nomor 29_Tahun 2019, Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali. 

Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 

 

 



 
 

77 

 

Referensi Internet : 

Id.m.wikipedia.org/wiki/kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia,(19 Februari, 2020, 

11:14 WIB) 

Pa-kab madiun.go.id  

Referensi lain : 

Salinan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 

0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


