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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sikap saling peduli baik dalam hal 

sosial, maupun dalam hal menyangkut hak dan tanggung jawab. Makhluk merupakan 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu menempatkan kepentingan bersama 

diatas kepentingan pribadi seperti mengorbankan jiwa maupun harta.   Pada dasarnya 

manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan untuk 

bergaul, berorganisasi, hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lainnya. 

Sebagai wujud konkrit dari hidup bersama dan berdampingan, maka sudah menjadi 

hal yang wajar apabila antara seorang pria dan seorang wanita timbul suatu ikatan 

yaitu ikatan perkawinan.
1
 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga 

yang kekal dan abadi guna melangsungkan keturunan, dimana suami istri harus saling 

menyayangi, mengasihi, dan menghormati sehingga tercipta rasa aman, tentram dan 

penuh kebahagiaan 

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika 

mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. 
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Anak-anak yang belum dewasa tidak berwenang melakukan perbuatan hukum 

sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang 

dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya 

kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa.  

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan 

kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah 

dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan 

pengadilan.
2
Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul 

suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak 

berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.  

Dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang 

tua tetap berlaku, jadi meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan 

orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun 

harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh 

Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali. Mengenai cara pengangkatan 

wali diatur dengan Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali 

maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap 
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anak yang ada dibawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga 

dalampasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 

bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya 

sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. 

Anak yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi 

kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi 

terlantar.
3
 Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti 

kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara 

jasmani, rohani, maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab 

utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat 

terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika 

memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 

Undang-undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

menjadi tanggung jawab Negara. 

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. 

Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang atau yayasan wajib 

menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah 

perwaliannya. Hal ini dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah 

                                                           
3
Ade Maman dan Satrio, 2010,Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur(Kecakapan dan 

Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), NLRP , Jakarta, hal. 10. 



4 

perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia 

berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri.  

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Panti Asuhan, untuk 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawab perwalian terdapat ketentuan-ketentuan 

mengenai perwalian yang ditentukan dengan Undang-Undang. Dan sebagai wali, 

maka terdapat pula kendala-kendala yang dialami dalam mengurus harta benda 

peninggalan orang tua si anak. Panti Asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak 

sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. 

Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang 

terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari Panti Asuhan 

yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha 

kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.
4
 

Banyak hal yang melatar belakangi diserahkannya seorang anak kepada Panti 

Asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua 

tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih menyerahkan anaknya 

ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah 

karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak 

tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal 

lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak 

lahir di luar kehendak orang tuanya. 
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Dengan diserahkannya anak-anak tersebut pada Panti Asuhan maka mereka 

akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian 

bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu 

tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, 

pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka 

menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab 

sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan 

fungsi Panti Asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan 

pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-

anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental 

maupun sosial.
5
 

Dengan demikian peran wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka 

dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab 

yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan 

tugas perwaliannya, sebab anak yang di bawah perwaliannya tersebut bukan darah 

dagingnya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan 

pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. 

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak daitur secara rinci 

mengenai hak dan kewajiban wali, namun hal ini lebih diatur secara rinci dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada garis besarnya perwalian sama 
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dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya 

bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, 

harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. 

Sedangkan menurut pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. 

Luasnya perwalianterhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi 

kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi 

pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menyusun penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERWALIAN 

OLEH YAYASAN PANTI ASUHAN YANG BERTINDAK SEBAGAI WALI 

TERHADAP ANAK ASUHNYA” (Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Jl. 

Bareng Tenes Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur peralihan perwalian atas anak dari orang tua kepada Panti 

Asuhan Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban wali  dalam Panti Asuhan 

Muhammadiyah Malang terhadap anak asuhnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahamiprosedur peralihan perwalian atas anak dari 

orang tua kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Malang. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak dan kewajiban walidalam 

Panti Asuhan Muhammadiyah Malang terhadap anak asuhnya  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Diharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, dan pada khususnya ilmu Hukum, yakni Hukum 

Perdata yang berkaitan dengan perwalian. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada penulis 

juga menjadi bahan pertimbangan terhadap penulis untuk memberikan 

pemikiran praktis dalam menyikapi masalah dalam perwalian. Serta sebagai 

bahan yang berharga dan berguna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam 

mencapai keserjanaan Strata 1 (S1) fakultas hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Yayasan Panti Asuhan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi yayasan 

Panti Asuhan Muhammadiyah Malang untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap 

anak asuhnya. 
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c. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan pembaca atau masyarakat terutama orang tua yang menyerahkan 

perwalian anaknya kepada panti asuhan serta memecahkan masalah yang 

mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang menyangkut 

tanggung jawab panti asuhan sebagai wali  dalam mengasuh anak. 

 

E. Metode Penelitian 

Pada dasarnya permasalahan ini perlu mendapatkan jawaban. Jawaban yang 

dimaksud tidak cukup atas penilaian subyektif penulis, melainkan harus didukung 

oleh hasil penelitian. Agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan data yang 

diinginkan (valid dan obyektif).
6
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan yuridis 

sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 

nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
7
 Jadi penelitian 

dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan 

metode dan teknik penelitian lapangan.Dari segi yuridis, yang memandang 

hukumsebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat sesuai dengan norma-
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norma yang ada sebagaimana yang tertuang dalam aturan-aturan hukum yang 

berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya 

aturan hukum ketika diterapkan masyarakat atau melihat realita yang terjadi di 

masyarakat.Dalam pendekatan yuridis sosiologis artinya memaparkan suatu 

pernyataan yang ada di lapangan, mengenai pelaksanaan perwalian olehyayasan 

panti asuhan yang bertindak  sebagai wali terhadap anak asuhnya, dimana melihat 

hukum sebagai perilaku dalam masyarakat. Metode pendekatan dengan cara turun 

langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data primer, yaitu menyangkut 

persoalan-persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungan timbal balik antara 

hukum dan pelaksanaan perwalian panti asuhan terhadap anak asuhnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka 

mendapatkan informasi dan bahan-bahan hukum yang akurat adalah di Panti 

Asuhan MuhammadiyahJl. Bareng Tenes IV A No. 637 Malang. Alasan penulis 

memilih tempat tersebut karena di tempat tesebut penulis dapat izin dari pihak 

Panti Asuhan Muhammadiyah Malang untuk melakukan penelitian. Adapun alasan 

utamanya adalah penulis mendapatkan banyak informasi mengenai pelaksanaan 

perwalian olehyayasan panti asuhan yang bertindak  sebagai wali terhadap anak 

asuhnya 

3. Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data yang didapat berupa hasil wawancara dengan responden 

baik pihak pengurus Panti Asuhan maupun anak asuh. Selain dari hasil 
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wawancara dengan responden, data primer juga diperoleh dari pihak Panti 

Asuhan berupa dokumen-dokumen, dimana dokumen ini berguna karena dapat 

memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumenn yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perwalian olehyayasan panti asuhan yang bertindak  sebagai wali 

terhadap anak asuhnya. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau wacana secara 

langsung melalui buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Undang-undang yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 Tentang Yayasan. 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

5) Kompilasi Hukum Islam. 

6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data diantaranya: 
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a. Populasi dan Sampel Responden 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
8
 Sedangkan Sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknyahendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. 

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi 

syarat yaitu didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri utama populasi. Subjek yang di ambil sebagai sampel harus 

benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti 

dalam studi pendahuluan.9 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka populasi serta sampel ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Anak Asuh 

Populasinya adalah anak asuh yang dibawah perwalian. Mengingat 

terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki penulis, tidak mungkin 

untuk meneliti seluruh anak asuh yang berada dalam perwalian. Maka  

dalam penelitian ini untuk menentukan sampel responden menggunakan 

teknik random sampling atau dengan cara undian. Sampel  yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah10orang anak dari 89 anak yang 

berumur 8 sampai 17 tahun.  
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2. Pihak Panti Asuhan 

Populasi sekaligus sampelnya adalah 3 orang pihak Panti Asuhan 

Muhammadiyah Malang, yang terdiri dari 2 orang pengurus dan 1 orang 

pembina dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan 

sekelompok subjek dengan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
10

 Artinya pihak panti yang 

dipilih adalah orang yang benar-benar paham mengenai masalah perwalian. 

Pihak panti asuhan disini adalah 2 orang pengurus dan 1 orang pembina 

yang benar-benar paham mengenai perwalian terhadap anak asuh. 

b. Metode Pengumpulan Data 

1.  Interview/wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung 

kepada pihak yang mengalami sendiri permasalahan tersebut, dalam hal ini 

adalah pengurus dan pembina Panti Asuhan serta anak asuhsehingga penulis 

dapat lebih mudah untuk menganalisi dan mengembangkan data yang dimiliki.  

2.  Studi Dokumen yaituteknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, 

maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 

dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang 

sistematis, padu dan utuh.
11

 

                                                           
10

 Ibid hal. 196. 
11

Djoko Dwiyanto, Metode Kualitatif  (Penerapannya dalam Penelitian), 
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3.  Metode kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari kepustakaan baik buku-

buku, materi perkuliahan, internet, surat kabar, atau pendapat para ahli maupun 

informasi lainnya yang nantinya dapat dapat dijadikan peneliti sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat 

digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah yang teliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan fakta yang penting dalam suatu penelitian karena akan 

menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. 

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Teknikanalisa data 

dalam penelitian hukum yang sosiologis ini adalah analisa deskriptif  kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia.
12

 Analisa data yang meliputi literatur ketentuan yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan perwalian oleh yayasan panti asuhan 

dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisa secara kualitatif  

dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang kerangka awal penulisan menerangkan mengenai 

garis besar permasalahan dan dari keseluruhan penulisan ini. Tujuannya 

agar lebih dahulu dapat mengetahui permasalahan apa yang 

sesungguhnya terjadi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka sebagai teori 

yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada penelitian, 

yang terdiri dari teori Tentang Tinjauan Umum Tentang Yayasan, 

Tinjauan Umum Tentang  Pihak-Pihak Dalam Perwalian, dan Tinjauan 

Umum Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perwalian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokokyang ada dalam 

skripsi ini yang disertai analisa deskriptif, yakni masalah bagaimanakah 

prosedur peralihan perwalian atas anak dari orang tua terhadap Panti 

Asuhan Muhammadiyah Malang dan pelaksanaan  perwalian oleh 

yayasan panti asuhan yang bertindak sebagai wali terhadap anak asuhnya. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian yang 

merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah 

yang ada. 


