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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah perilaku mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

agar kehidupan dialam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi 

di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. 

Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan 

merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan 

budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana 

budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat 

yang maju (modern) budaya perkawinan maju, luas dan terbuka.
1
 

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubunganya dengan 

keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan 

kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan 

menurut perundangan adalah untuk kebahagian suami istri, untuk 

mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan 

keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).
2
 

Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan 

yuridis, pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kriteria dapat 

dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas 

usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mamputidaknya 
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seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial 

kemasyarakatan dimana ia berada. Perspektif psikologis berarti pertumbuhan 

manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing 

ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di 

samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan 

dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Perspektif yuridis berarti kedudukan 

seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum 

keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut 

kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan 

orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian,  

pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.
3
 

Dalam suatu perkawinan maka timbul harta perkawinan suami-istri 

kebersamaan harta perkawinan secara menyeluruh. Harta perkawinan suami-

istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “(1) harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Sedangan harta bawaan suami 

istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 

35 [1-2]).”
4
  

Suatu perkawinan apabila ayahnya meninggal dunia, maka harta 

bersama tersebut dibagi menjadi 2 antara bagian ayah dan ibu, oleh karena 

ayahnya telah meninggal dunia, maka bagian ayahnya jatuh pada anaknya. 

sedangkan mengenai harta bawaan suami-istri masih menjadi masing-masing 

oleh karena itu jika ayahnya meninggal maka harta bawaan dari ayahnya jatuh 
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pada anaknya sedang ibu harus mengurus harta bawaan ayahnya selama anak 

tersebut masih di bawah yaitu berumur 18 tahun atau belum kawin, sesuai 

pasal  apabila anak tersebut sudah kawin / sudah dewasa maka harta bawaan 

dari ayahnya tersebut diberikan pada anaknya, di sini ibu tidak berhak 

mawaris harta bawaan suaminya tapi ibu berhak mempergunakan harta 

bawaan tersebut sepanjang untuk keperluan ibunya. 

Suatu kenyataan dimasyarakat bahwa ayah meninggal dunia 

meninggalkan harta dari ayahnya yang berupa tanah tersebut akan dijual oleh 

ibunya untuk keperluan anak-anaknya oleh karena anak-anaknya masih di 

bawah umur maka si ibu dapat menggantikan ayahnya sebagai wali untuk 

melakukan jual beli tanah tersebut dari anak nya yang masih di bawah umur. 

Oleh karena itu dalam melakukan jual beli tanah tersebut ibu wajib 

mengajukan permohonan pengangkatan wali dan izin dalam menjual tanah 

dari tanah anaknya yang masih di bawah umur ke Pengadilan Negeri  sesuai 

dengan Pasal 359 (“KUHPer”):
 5

 

“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah 

kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan 

cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, 

setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah 

dan semenda.” 

 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas akan melakukan penelitian 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Wali dari Anak di Bawah 

Umur dalam Menjual Warisan Ayahnya (Pengadilan Negeri Sukoharjo 

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Skh.)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian bahwa 

ibu benar-benar dapat diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih di 

bawah umur untuk menjual harta peninggalan dari ayahnya yang berupa 

tanah dan bangunan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan 

pengangkatan wali dari anak di bawah umur tersebut? 

3. Bagaimana akibat hukum setelah wali itu diangkat oleh hakim? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul
6
, sehingga berdasarkan 

rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan peneliaan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

benear-benar diangkat wali dari anaknya yang masih di bawah umur. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan 

pengangkatan wali dari anak di bawah umur. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah wali itu diangkat oleh hakim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas 

dalam bidang hukum perdata khususnya dalam pengangkatan wali dari 

anak di bawah umur dalam menjual tanah warisan ayahnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan ke masyarakat khususnya 

masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pengangangkatn 

wali agar supaya masyarakat mengetahui hukum-hukum dalam 

pengangkatan wali dari anak di bawah umur, dalam menjual tanah warisan 

ayahnya sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang timbul dalam masyarakat. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang hukum perdata khususnya mengenai pengangkatan wali dari anak 

di bawah umur dalam menjual tanah warisan ayahnya sehingga penelitian 

ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode 

normatif. Metode  normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti 

adalah kaidah hukum, asas hukum yang terdapat dalam pengangkatan wali 

dapat diketahui kedudukan hukum dan legalitas tentang mengenai 
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pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam menjual tanah warisan 

ayahnya.
7
 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, dimana penulis 

ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan 

menyeluruh atas proses pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam 

menjual tanah warisan ayahnya. 

3. Jenis Data 

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Dalam mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum sebagai 

berikut:  

1) Bahan Hukum Primer, meliputi : 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

c) Kompilasi Hukum Islam 

d) Penetapan Pengadilan Negeri 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan 

dengan proses pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam 

menjual tanah warisan ayahnya. 
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3) Bahan Hukum Tersier  

Hukum yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 

b. Data Primer 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dipilih 

lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis selama penelitian. 

2) Subyek Penelitaan 

Yang menjadi subyek ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder 

dengan mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer 

yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang 

berkaitan dengan proses permohonan ijin untuk mengangkat wali dan 

menjual harta warisan dan bahan hukum tersier yang berguna untuk 

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

b. Studi Lapangan 

1) Daftar Pertanyaan 

Daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan 

wawancara yang mana pertanyaan dibuat sesuai dengan judul 
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penelitian yaitu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama 

dan pemberian izin terhadap perkawinan beda agama. Dimana 

daftar pertanyaan tersebut berguna untuk mengetahui hal pokok 

dari permasalahan yang akan ditanyakan. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

penanya terhadap narasumber. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan wawancara terahadap hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta terkait dengan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga 

memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.
8
 

Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis secara 

kualitatif terhadap penerapan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi  

yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan 

pengangkatan wali dari anak yang masih di bawah umur untuk menjual 

tanah warisan dan metode pengambilan kesimpulan dilakukan secara 

deduktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika skripsi atau penulisan hukum ini berfungsi untuk 

mendapatkan gambaran global keseluruhan ini bahasa yang akan diteliti oleh 

penulis sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Warisan 

2. Pengertian Jual Beli Jual-Beli Tanah Warisan 

3. Pengertian Anak di Bawah Umur 

4. Syarat Menjadi Wali 

5. Proses Pengangkatan Wali 

6. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengangkatan Wali 

7. Proses Pemeriksaan dan Penetapan Perwalian dan Izin Menjual 

Tanah 

8. Akibat Hukum Setelah Dileluarkannya Penetapan Pengadilan 

Negeri. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Menguraikan pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembuktian bahwa ibu benar-benar dapat diangkat sebagai wali 

dari anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta 

peninggalan dari ayahnya yang berupa tanah dan bangunan. 

2. Menguraikan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan

Dapat diterimanya Permohonan Perwalian  dan Izin Menjual 

Harta Warisan Anak di Bawah Umur. 

3. Menguraikan Tentang Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah

Adanya Penetapan Pengangkatan Wali dan Izin Menjual Harta 

Warisan Anak di bawah Umur. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


