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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan mengenai Perwalian Anak menurut 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Kedudukan dan Tanggung Jawab 

Perwalian terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum 

Normatif. Pendekatan Hukum yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-

undangan dan pendekatan Konseptual. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis Kualitatif. 

Pengaturan mengenai perwalian anak yang berlaku di Indonesia sangat efektif untuk menjadi 

acuan dalam hal kepengurusan seorang anak di bawah perwalian, sehingga timbul Kedudukan 

dan Tanggung Jawab yang harus di pikul oleh seorang Wali dalam menjalankan tugasnya. 

Kedudukan dan Tanggung jawab perwalian dalam hal kepengurusan seorang anak tersebut 

seperti menggantikan kedudukan orang tua anak, menjadi wali dalam hal anak asuhnya 

melakukan suatu perbuatan hukum dan menjadi wali apabila anak yang berada dibawah 

perwaliannya tersebut hendak melangsungkan suatu perkawinan.  

Kata Kunci : Kedudukan dan Tanggung Jawab, Perwalian, Anak.  

 

JURIDICAL REVIEW OF THE POSITION AND RESPONSIBILITY 

THE GUARDIANSHIP OF THE CHILD 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the regulation of Child Guardianship according to 

the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as the position and responsibility of 

custody of the children. The research method used is Normative Law research method. The 

Legal Approach used is the approach of Legislation and Conceptual approach. Legal materials 

used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used is Qualitative 

analysis method. The regulation on child guardianship in Indonesia is very effective to be a 

reference in terms of stewardship of a child under the guardianship, so that the position and 

responsibility that must be taken by a guardian in carrying out its duties. The position and 

responsibility of the guardianship in the case of a child's stewardship, such as substituting the 

parent's position, becomes a guardian in the case of a foster child performing a legal act and 

becoming a guardian if the child under his / her guardianship wishes to establish a marriage. 
 

Keywords: Position and Responsibility, Guardianship, Children. 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

Berbicara mengenai perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang 

tua di dalam perkawinan, sebab anak – anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari 

orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan/kekuasaan orang tuanya tersebut. Kekuasaan 

orang tua atas suatu anak atau lebih dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua atas anaknya 

disebabkan oleh alasan tertentu, misalnya kelalaian untuk menunaikan kewajibannya sebagai 

orang tua atau bisa jadi orang tua tersebut berkelakuan buruk terhadap anaknya. Hal ini berarti 

bahwa jika orang tua dianggap sudah tidak mampu untuk mengurus anaknya, baik karena dicabut 

atau karena telah menginggal dunia, pengurusan terhadap anak dapat dialihkan kepada wali.
1
 

Anak yang belum cukup umur atau belum pernah menikah yang belum cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum memerlukan wali untuk memeliharanya, ketika anak tersebut tidak 

ada yang memelihara atau dipelihara tetapi tidak tercapai kesejahteraan atas anak tersebut, maka 

anak tersebut dapat dikatakan terlantar. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara, yang berarti bahwa anak-anak yang terlantar tersebut menjadi tanggung jawab negara 

dan negara wajib untuk memelihara anak tersebut sampai dewasa atau cakap hukum. 

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah adalah tidak 

adanya ketentuan mengenai kedudukan hukum anak anak yang terlantar yang merupakan 

tanggung jawab negara, yakni anak anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua sejak mereka 

dilahirkan, yang semakin hari semakin bertambah dan merupakan masalah yang berkembang 

atau marak pada masa-masa sekarang ini, terutama di negara negara yang berkependudukan 

padat, seperti di negara kita ini yaitu Indonesia. Menurut data Kementerian Sosial, Khofifah 

                                                           
1
 Ade Sanjaya, Pengertian Perwalian,  http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perwalian-

definisi-dalam.html, terakhir  diakses  pada tanggal  27 september  2017 pukul 21.30 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perwalian-definisi-dalam.html
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perwalian-definisi-dalam.html
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Indar Parawansa selaku Menteri Sosial mengatakan bahwa: ”Mensos merincikan, ada 4,1 juta 

anak terlantar, diantaranya 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak 

bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan”.
2
 

Selain itu, banyak kasus-kasus yang berkembang tentang penemuan bayi-bayi yang tidak 

memiliki orang tua dan wali. Jika demikian siapakah yang berhak mengurus dan menjaga anak 

tersebut, bukan hanya itu saja seandainya anak-anak terlantar yang dibawah umur berbuat hukum 

maka siapakah yang akan mengurus dan mengadili dan selain dari pada itu juga siapa yang akan 

menjamin kesejahteraan anak, kalau bukan wali dan pemerintah. Kesejahteraan Anak adalah 

suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social.
3
 

Pernyataan di atas sudah jelas bahwa pemerintah yang dibantu oleh masyarakat 

seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan memenuhi hak-haknya sebagai 

seorang manusia. Hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 sampai dengan 34, yang pada intinya tiap-tiap Warga 

Negara Indonesia berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, baik itu perlindungan 

atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah 

kekuasaannya, serta perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. 

Khusus berbicara mengenai anak, hak-hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

                                                           
2
 Detik.com, https://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia, 

terakhir di akses pada tanggal 27 september pukul 23.00 
3
 Darwin Prins, Hukum Anak Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79 

https://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia
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diskriminasi. Bagi anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maupun anak-

anak yang terlantar adalah tugas Negara untuk memeliharanya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut,        

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Perwalian Anak menurut Peraturan Perundang undangan 

yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah Kedudukan dan Tanggung Jawab Wali terhadap 

anak yang berada di bawah perwalian? 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan mengenai Perwalian terhadap 

Anak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian terhadap anak asuhnya. Sedangkan manfaat 

Penelitian ini adalah manfaat secara Teoritis dan secara Praktis.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan yang 

digunakan : Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statuta Approach),  yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 

substansi permasalahan yang akan di teliti. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar 

yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar yang berhubungan 

dengan permasalahan yg di teliti.
4
 

 

 

 

 

                                                           
4
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarta, PT. Prenada Media Group, 2006), hlm. 132 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaturan Mengenai Perwalian Anak Menurut Peraturan Perundang Undangan Yang 

Berlaku Di Indonesia 

1. Pengaturan mengenai Perwalian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk 

Wetboek Voor Indonesia) : 

Landasan hukum tentang Perwalian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Setiap orang 

mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi, tidak setiap 

orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum.  

Batasan umur seseorang agar dianggap sebagai meerderjarig atau minderjarig tidak 

sama untuk setiap Negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri atas 

tiga ayat memuat, antara lain: 

Ayat 1 : Batas antara minderjarigheidn dan meerderjarigheid, yaitu 21 tahun, kecuali jika: 

a. Anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun. 

b. Karena perlunakan (handlichting atau venia aetatis) pasal 419 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. 

Ayat 2 : Mengatakan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang 

belum mencapai umur genap 21 tahun, tidak berpengaruh terhadap status 

meerderjarigheid yang telah diperolehnya. 

Ayat 3 : Menetapkan bahwa mereka yang masih minderjarig dan tidak berada di bawah                                                             

kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. 

Terdapat tiga jenis perwalian :
5
 1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup terlama 

langstlevende echtgenoot (pasal 345 sampai 354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), 

Ketentuan yang penting tercantum dalam pasal 345 yang menyatakan bahwa orang tua yang 

hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak 

                                                           
5
 R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-

Recht) (Surabaya, Airlangga University Press, 2008), hlm. 223 
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mengadakan perkecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah, karena perkawinan yang 

bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi, apabila ayah menjadi wali 

setelah perceraian dan kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya (van rechtswege) 

ibu menjadi wali atas anak tersebut. 2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan 

suatu testamen atau akte khusus, Pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

menentukan bahwa masing-masing orang tua atau menjalankan perwalian atas seorang anak 

atu lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu bila sesudah ia meninggal 

dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun 

karena putusan hakim seperti termaksud dalam pasal  353 ayat 5 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. 3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, Pasal 359 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata telah menentukan bahwa Pengadilan akan menunjuk seorang wali bagi 

semua minderjarigen yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta diataur 

perwaliannya secara sah. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat 

atau memanggil keluarga sedarah (bloedverwaten) atau semenda/periparanan 

(aangehuwden). 

Selain itu juga menurut Ali Afandi, mengatakan bahwa Perwalian atau Vogdij adalah 

pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum 

dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
6
 

2. Pengaturan mengenai Perwalian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) : 

Selain Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam 

konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum 

                                                           
6
 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ( Jakarta, Bina Aksara, 1997 ), hlm. 

151 
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Islam) Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap 

anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum 

pernah kawin. Perwalian menurut Hukum Islam meliputi  perwalian terhadap diri dan harta 

kekayaan.  

3. Pengaturan mengenai Perwalian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan : 

Ketentuan mengenai perwalian dalam Undang-undang Perkawinan di atur mulai dari 

Pasal 50 sampai dengan 54. Yang dimana di dalam pasal 50 mengatakan batasan usia anak 

agar dapat dikatakan dibawah perwalian adalah belum mencapai usia 18 tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. 

Kemudian Pasal 51 Dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur 

tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, 

meliputi:  

(1) 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.  

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.  

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-

baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.  

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada 

waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak 

atau anak-anak itu.  

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya 

serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 



vii 
 

 

4. Pengaturan mengenai Perwalian menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak : 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perwalian 

sendiri diatur dalam BAB VII Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Sebenarnya perwalian yang 

diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 dengan Perwalian menurut UU no. 23 tahun 2002 

memiliki kesamaan. Namun dalam UU no.1 tahun 1974 tidak menentukan siapa berhak 

mengatur dan mengelola harta anak sebelum penunjukan wali ditetapkan berdasarkan 

putusan pengadilan. Akan tetapi dalam UU no. 23 tahun 2002 mengatur masalah siapa yang 

berhak mengatur dan mengelola harta anak apabila penunjukan terhadap walinya tidak 

ditetapkan dengan penetapan pengadilan.
7
 

5. Pengaturan mengenai Perwalian menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak : 

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini 

tidak mengatur secara rinci mengenai Perwalian, namun hanya memberikan pengertian 

mengenai Perwalian saja. Adapun pengertian mengenai Perwalian di dalam Undang-

undang ini terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) huruf b yang 

berbunyi : 

“wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh 

sebagai orang tua terhadap anak.” 

 

Kemudian di dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa : 

(1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau 

orang atau badan. 

(2) Pelaksanaa ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

                                                           
7
 Mansari, http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2012/03/perwalian-pengasuhan-anak-dan-peran.html, 

terakhir diakses  pada tanggal 30 Oktober  pukul 17.53 

http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2012/03/perwalian-pengasuhan-anak-dan-peran.html
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Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwalian 

1. Kedudukan dan Tanggung Jawab Wali dalam hal menggantikan Kedudukan Orang Tua : 

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan 

anak yang masih berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. 

“Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam 

pemberian pendidikan, pelayanan social, pelayanan fisik, pelayanan kesehatan, maupun 

nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu 

sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang kedudukan dan 

tanggung jawab sebagai seorang wali.
8
 Wali yang disini bertugas sebagai pengganti orang tua 

dan yang melayani segala yang dibutuhkan oleh anak asuh bahkan menjadi wali atas anak 

tersebut. Kewenangan untuk menjadi wali disini sedapat mungkin memenuhi hak dan 

kebutuhan anak serta memberikan pelayanan kepadanya untuk kelangsungan hidup, baik 

tumbuh kembang anak maupun masa depan anak tersebut serta tidak lupa juga diberikan 

perlindungan dalam segala hal untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari agar 

anak dapat berintegrasi dalam masyarakat seperti anak-anak pada umunya.
9
  

Selain itu juga, sebagai pengganti orang tua, para pengasuh juga terus mendampingi 

serta membimbing anak untuk menentukan pilihan sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhannya tanpa ada diskriminasi, maksudnya disini adalah memberikan peluang kepada 

semua anak untuk menampilkan kreasi dan kemampuannya, para wali juga diharapkan dapat 

                                                           
8
 Siti Hafsah Ramadhany, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap 

Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas),” 

(Tesis, Sps-USU, Medan), 2004, hlm. 30  
9
 Silvia Anggraini Setiyawati, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Al-Halimy Sesela, 

Kecamatan Gunungsari Dalam Melaksanakan Hak Wali Terhadap Anak Asuh,” (Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Mataram),  2013, hlm. 53 
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memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi dan memberikan hukuman 

kepada anak yang menyimpang serta menanamkan kemandirian kepada diri anak asuhnya.  

2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Wali dalam hal Anak Asuh melakukan Perbuatan Hukum : 

Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Walaupun 

menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam 

hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-

haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan “tidak cakap” 

atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

mereka disebut (handelingsonbekwaam), akan tetapi mereka harus diwakili atau dibantu oleh 

orang lain. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri 

perbuatan hukum ialah: 
10

 a. Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 

tahun = belum dewasa). B. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, 

penjudi, yakni mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele).  

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “wali merupakan orang selaku pengganti orang tua 

yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil 

baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekuasaan asuh 

sebagai orang tua terhadap si anak”.  

Terkait dengan isi ketentuan Pasal di atas tersebut, maka kedudukan dan tanggung 

jawab wali dalam hal anak melakukan perbuatan hukum ketika anak masih dibawah 

pengampuan para wali tersebut umumnya terjadi perbuatan hukum Pidana maupun Perdata, 

                                                           
10

 C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum  (Jakarta, PT. Pustaka Sinar  

Harapan, 2002),  hlm 2 
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maka para wali bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap 

anak yang berada di bawah perwaliannya.  

Sedangkan dalam hal melakukan perjanjian atau perbuatan hukum lainnya, karena 

anak asuh belum cakap melakukan perbuatan hukum, para wali seperti pihak Panti Asuhan, 

Yayasan, maupun Badan Hukum lainnya menyerahkan kembali kepada pihak keluarga anak 

asuh tersebut tetapi apabila anak asuh tersebut tidak memiliki orang tua atau keluarga sama 

sekali, maka para pihak yang menjadi wali tersebutlah yang langsung menjadi wali anak 

asuhnya dalam melakukan perbuatan hukum. 

3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Wali dalam hal Anak Asuh melangsungkan Perkawinan : 

Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, 

sebab merupakan asas pokok dalam kehidupan kemasyarakatan yang sempurna, bukan saja 

perkawinan itu merupakan suatu yang mulia untuk mengatur kehidupan dan keturunan yang 

dipandang sebagai suatu jalan menuju perkenalan dari suatu kaum ke kaum lainnya, oleh 

karena dalam perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan 

hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka adalah merupakan 

sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan Bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, 

sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan 

rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.
11
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Perkawinan, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal 

membina rumah tangga yang sakinah.
12

 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menurut hukum Islam, pengertian 

perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon isteri karena 

berlangsungnya harus melalui ijab qabul atau serah terima.
13

  

Adapun hal yang perlu digaris bawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam 

islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian, yang apabila dikaitkan dengan kata 

persetujuan diatas, maka ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah 

pembahasan tentang tanggung jawab dan kedudukan wali dalam hal pernikahan. Menurut Ali 

Afandi mengenai izin dalam hal anak asuh yang berada di bawah perwalian, bahwa jika 

orang tua, nenek dan kakek dari kedua pihak tidak ada, maka yang harus memberikan izin 

adalah wali dan wali pengawas.
14

 Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan isi dalam pasal 6 

ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa : 

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak untuk 

menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya” 

 

Dalam hal ini, konsep perwalian yang ada didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memilki kedudukan dan tanggung 

jawab dalam menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.  

Sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun 

pernikahan. Disebutkan bahwa hal-hal yang mengenai tidak lengkapnya syarat maka 
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perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan apabila tidak terpenuhinya rukun maka 

perkawinan tersebut menjadi tidak sah bahkan menjadi batal. Dengan demikian, tanggung 

jawab dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena 

apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka 

pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal, dengan begitu peran daripada wali 

menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan. Dari penjelasan diatas, maka tergambar 

jelas betapa pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat diakatakan sah 

menurut hukum positif (Negara) maupun secara Hukum Islam.
15
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III. PENUTUP 

Simpulan  

a. Pengaturan mengenai perwalian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 

Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 tentang Kesejahteraan Anak, dimaksudkan untuk 

melindungi hak-hak anak agar tetap terpenuhi dan melakukan pemeliharaan terhadap diri 

maupun harta benda anak-anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang 

tuanya. Adapun prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar di dalam Peraturan Perundang-undangan 

di atas adalah mengenai tata cara pengangkatan seorang wali berdasarkan masing-masing 

ketetapan dari kelima peraturan perundang-undangan di atas dan mengenai dalam hal wali 

melakukan kepengerusan terhadap anak yang pada dasarnya dari kelima peraturan di atas 

menyebutkan pegurusan tersebut terdiri atas kepengurusan terhadap diri anak maupun harta 

kekayaan anak yang berada di bawah perwalian seorang wali. b.  Kedudukan dan tanggung 

jawab yang di berikan kepada anak yang berada di bawah perwalian meliputi tiga hal yaitu 

dalam hal seorang wali menggantikan kedudukan orang tua, dalam hal seorang anak yang berada 

di bawah perwalian itu melakukan suatu perbuatan hukum dan dalam hal anak yang berada di 

bawah perwalian itu melangsungkan perkawinan. 

Saran  

a. Dari hasil pembahasan penulis menyarankan perlu adanya pengawasan peran serta baik dari 

pemerintah, lembaga sosial seperti   yayasan, panti asuhan maupun badan hukum lainnya dan 

masyarakat agar hak-hak anak seluruhnya dapat dipenuhi dan tidak ada pelanggaran atas hak-hak 

anak tersebut. b. selain itu juga penulis menyarankan meskipun dari berbagai peraturan yang 
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telah penulis jabarkan di dalam pembahasan pada penelitian ini ada yang mencantumkan 

mengenai hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, tentu di 

samping itu juga masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai 

landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, 

pembentukan undang-undang tersebut harus di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan 

anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 

dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.    
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