
Wali Wali adalah adalah seseorangseseorangseseorangseseorangseseorangseseorangseseorangseseorang atau suatu atau suatu 
badanbadanbadanbadanbadanbadanbadanbadan yang melakukan pengurusan yang melakukan pengurusan 
atas atas diridiri maupun maupun harta kekayaanharta kekayaan
anak yang masih dibawah umur yang anak yang masih dibawah umur yang 
tidak berada dibawah kekuasaan tidak berada dibawah kekuasaan 
orang tuaorang tua





BILAKAH PERWALIAN BILAKAH PERWALIAN 

DIPERLUKAN ?DIPERLUKAN ?

•• TERHADAP ANAK SAHTERHADAP ANAK SAH

•• TERHADAP ANAK YANG DIAKUI TERHADAP ANAK YANG DIAKUI 
SAHSAH

•• TERHADAP ANAK ALAM, ANAK TERHADAP ANAK ALAM, ANAK 
ZINAH/SUMBANGZINAH/SUMBANG



TERHADAP ANAK SAH, TERHADAP ANAK SAH, 

PERWALIAN PERWALIAN 

DIPERLUKAN :DIPERLUKAN :

1. Salah satu atau kedua ortu me  1. Salah satu atau kedua ortu me  

ninggal dunianinggal dunia

1. Salah satu atau kedua ortu me  1. Salah satu atau kedua ortu me  

ninggal dunianinggal dunia

2. Terjadi perceraian di antara ortu2. Terjadi perceraian di antara ortu

3. Dibebaskan/dipecat dari  3. Dibebaskan/dipecat dari  

kekuasaan ortukekuasaan ortu

4. Salah satu atau kedua ortu dinyata4. Salah satu atau kedua ortu dinyata

kan tidak hadir (afwezig)kan tidak hadir (afwezig)



TERHADAP ANAK YANG TERHADAP ANAK YANG 

DIAKUI SAH :DIAKUI SAH :

Sejak adanya pengakuan apabila Sejak adanya pengakuan apabila Sejak adanya pengakuan apabila Sejak adanya pengakuan apabila 

terhadap anak itu sebelumnya terhadap anak itu sebelumnya 

belum atau tidak diangkat wali belum atau tidak diangkat wali 

yang lainyang lain



TERHADAP ANAK TERHADAP ANAK 

ALAM, ANAK ALAM, ANAK 

ZINAH/SUMBANG :ZINAH/SUMBANG :

PERWALIAN DIPERLUKAN BAGI PERWALIAN DIPERLUKAN BAGI 

MEREKA SEJAK DILAHIRKAN MEREKA SEJAK DILAHIRKAN ��MEREKA SEJAK DILAHIRKAN MEREKA SEJAK DILAHIRKAN ��

KARENA DGN IBU YANG KARENA DGN IBU YANG 

MELAHIRKAN SERTA DGN BAPAK MELAHIRKAN SERTA DGN BAPAK 

YANG MEMBENIHKAN MEREKA YANG MEMBENIHKAN MEREKA 

TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMTIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM



1.1. Wali menurut hukumWali menurut hukum

2.2. Wali berdasarkan Tap/Kpts PNWali berdasarkan Tap/Kpts PN2.2. Wali berdasarkan Tap/Kpts PNWali berdasarkan Tap/Kpts PN

3.3. Wali yg ditunjuk dgn srt wasiatWali yg ditunjuk dgn srt wasiat

4.4. Perwalian yg diperintahkan kpd Perwalian yg diperintahkan kpd 
perkumpulan, yayasan (bdn sosial) perkumpulan, yayasan (bdn sosial) 
yg telah berstatus badan hukumyg telah berstatus badan hukum

5.5. Wali sementaraWali sementara



(de legitieme voogdij)(de legitieme voogdij)

Adalah seorang yang dgn  Adalah seorang yang dgn  

sendirinya menjadi wali  dari sendirinya menjadi wali  dari 

anak dibawah umur tanpa anak dibawah umur tanpa 

diperlukan kpts atau tap PNdiperlukan kpts atau tap PN



1.1. Terhadap anak sah :Terhadap anak sah :
krn salah seorang ortu meninggal dunia, krn salah seorang ortu meninggal dunia, 
maka ortu yg hidup terlama (de maka ortu yg hidup terlama (de 
langslevende ouder) dgn sendirinya jadi langslevende ouder) dgn sendirinya jadi 
wali bagi abu (Psl 345 BW)wali bagi abu (Psl 345 BW)
langslevende ouder) dgn sendirinya jadi langslevende ouder) dgn sendirinya jadi 
wali bagi abu (Psl 345 BW)wali bagi abu (Psl 345 BW)

2.2. Terhadap anak yang diakui sahTerhadap anak yang diakui sah
dgn adanya pengakuan terhadap anak dgn adanya pengakuan terhadap anak 
alami, maka yang mengakui demi alami, maka yang mengakui demi 
hukum menjadi wali dari anak yang hukum menjadi wali dari anak yang 
diakuinya (Psl. 306 BW jo. Psl. 353 BW)diakuinya (Psl. 306 BW jo. Psl. 353 BW)



1. Terhadap anak sah :1. Terhadap anak sah :

a. bila kedua ortu meninggala. bila kedua ortu meninggal

b. bila kedua ortu cerai hidupb. bila kedua ortu cerai hidupb. bila kedua ortu cerai hidupb. bila kedua ortu cerai hidup

c. bila dibebaskan dari kekua   c. bila dibebaskan dari kekua   

saan ortusaan ortu

d. bila dipecat dari kekuasaand. bila dipecat dari kekuasaan

ortuortu

e. karena ketidake. karena ketidak--hadiranhadiran



2. Terhadap anak yang diakui 2. Terhadap anak yang diakui 

sah apbl ibu dan bapa yang  sah apbl ibu dan bapa yang  

mengakui tidak  melakukan mengakui tidak  melakukan mengakui tidak  melakukan mengakui tidak  melakukan 

perwalian atas anak yang perwalian atas anak yang 

diakuinya itu, maka harus diakuinya itu, maka harus 

diangkat wali tersendiri dgn   diangkat wali tersendiri dgn   

tap PNtap PN



3. Terhadap anak alam, anak sumbang dan    3. Terhadap anak alam, anak sumbang dan    

anak zinah :anak zinah :

Untuk mereka ini diperlukan pengangka    Untuk mereka ini diperlukan pengangka    Untuk mereka ini diperlukan pengangka    Untuk mereka ini diperlukan pengangka    

tan wali dari PN, sementara belum diang   tan wali dari PN, sementara belum diang   

kat maka BHP ex ayat terakhir Psl. 359 kat maka BHP ex ayat terakhir Psl. 359 

BW bertindak sebagai  BW bertindak sebagai  wali sementara. wali sementara. 

Balai itulah yang bermohon untuk meng Balai itulah yang bermohon untuk meng 

angkat wali ke PNangkat wali ke PN



(de testamentaire voogdij)(de testamentaire voogdij)

Ex Psl. 355 BWEx Psl. 355 BW

Hanya mempunyai akibat bagi Hanya mempunyai akibat bagi anak sahanak sah dan dan Hanya mempunyai akibat bagi Hanya mempunyai akibat bagi anak sahanak sah dan dan 

anak yang diakuianak yang diakui serta hrs dipenuhi    serta hrs dipenuhi    

syarat berikut :syarat berikut :

1.1. Hrs dilakukan pada saat masih menjalankan Hrs dilakukan pada saat masih menjalankan 
kekuasaan ortu atau walikekuasaan ortu atau wali

2.2. Sesudah meninggal dunia, perwalian mnrt hkm Sesudah meninggal dunia, perwalian mnrt hkm 
atau pts PN bukan mrpk hak dari ortu lainnyaatau pts PN bukan mrpk hak dari ortu lainnya



ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan 

wali yang diangkat dengan putusan hakim wali yang diangkat dengan putusan hakim 

krn untuk berfungsinya suatu perkumpulan, krn untuk berfungsinya suatu perkumpulan, 

yayasan atau badan sosial yang berstatus yayasan atau badan sosial yang berstatus 

badan hukum memerlukan kpts atau tap PNbadan hukum memerlukan kpts atau tap PN



Berfungsi sebelum wali yg definitif Berfungsi sebelum wali yg definitif 

ditentukan atau diangkat oleh PN, atau ditentukan atau diangkat oleh PN, atau ditentukan atau diangkat oleh PN, atau ditentukan atau diangkat oleh PN, atau 

sebelum wali yg diagkat itu mulai bertugas sebelum wali yg diagkat itu mulai bertugas 

sebagai walisebagai wali

Untuk menjaga agar abu itu jangan sampai Untuk menjaga agar abu itu jangan sampai 

berada dalam keadaan berada dalam keadaan ketiadaan waliketiadaan wali



1.1. Kaum keluargaKaum keluarga abu yang bersangkutanabu yang bersangkutan

2.2. Dewan PerwalianDewan Perwalian2.2. Dewan PerwalianDewan Perwalian

3.3. Kejaksaan demi kepentingan umumKejaksaan demi kepentingan umum

4.4. BHPBHP q.q. wali sementaraq.q. wali sementara





a. jika seorang wali diangkat oleh hakim dan a. jika seorang wali diangkat oleh hakim dan 

pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya, pada pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya, pada 

saat pengangkatan itu dilakukan; dan jika terjadi saat pengangkatan itu dilakukan; dan jika terjadi 

tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan 

itu diberitahukan kepadanyaitu diberitahukan kepadanya

b. Jika seorang wali diangkat oleh salah seorang dari b. Jika seorang wali diangkat oleh salah seorang dari 

kedua orangkedua orang--tuanya, pada saat pengangkatan itu tuanya, pada saat pengangkatan itu 

karena meninggalnya yang mengangkat karena meninggalnya yang mengangkat 

memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang 

diangkat menyatakan kesanggupannya menerima diangkat menyatakan kesanggupannya menerima 

pengangkatan itupengangkatan itu



c. jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi c. jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi 

wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah seorang wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah seorang 

dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan 

atau kuasa dari suaminya, atau kuasa dari hakim, atau kuasa dari suaminya, atau kuasa dari hakim, atau kuasa dari suaminya, atau kuasa dari hakim, atau kuasa dari suaminya, atau kuasa dari hakim, 

menyatakan kesanggupannya menerima menyatakan kesanggupannya menerima 

pengangkatan itupengangkatan itu

d. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga d. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga 

amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan 

sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka 

menyatakan kesanggupannya  menerima menyatakan kesanggupannya  menerima 

pengangkatan itupengangkatan itu



e.  dalam hal termaksud dalam  e.  dalam hal termaksud dalam  

Pasal 358 BW,  pada saat Pasal 358 BW,  pada saat 

pengesahanpengesahanpengesahanpengesahan

f.   jika seorang menjadi wali karena f.   jika seorang menjadi wali karena 

hukum, pada saat  terjadinya hukum, pada saat  terjadinya 

peristiwa yang mengaki peristiwa yang mengaki 

batkan perwaliannyabatkan perwaliannya



1. Melaporkan timbulnya perwalian 1. Melaporkan timbulnya perwalian 

kepada BHPkepada BHP

2. Melakukan pengangkatan sumpah 2. Melakukan pengangkatan sumpah 

di hadapan BHPdi hadapan BHPdi hadapan BHPdi hadapan BHP

3. Melakukan pengurusan :3. Melakukan pengurusan :

3.1. Atas diri dari anak dibawah 3.1. Atas diri dari anak dibawah 

umur, danumur, dan

3.2. Atas kepentingan dan harta 3.2. Atas kepentingan dan harta 

kekayaan anak dibawah umur kekayaan anak dibawah umur 

ituitu



1.1. Tak dibolehkan menerima wari Tak dibolehkan menerima wari 

san untuk abu selain dengan  san untuk abu selain dengan  san untuk abu selain dengan  san untuk abu selain dengan  

cara beneficiair. Tak boleh cara beneficiair. Tak boleh 

menolak warisan  yg jatuh menolak warisan  yg jatuh 

untuk abu tanpa izin dari PNuntuk abu tanpa izin dari PN

2.  Bila wali bertindak a/n abu menggu2.  Bila wali bertindak a/n abu menggu

gat ke PN, wali tak dpt bertindak gat ke PN, wali tak dpt bertindak 
sebelum ada kuasa dari BHP selaku sebelum ada kuasa dari BHP selaku 
wali pengawas (Psl. 403 BW)wali pengawas (Psl. 403 BW)



3. Izin yg sama ex Psl. 393 BW juga  3. Izin yg sama ex Psl. 393 BW juga  

diperlukan bila wali hendak meneri diperlukan bila wali hendak meneri 
ma hibah a/n abu ma hibah a/n abu (Psl. 1685 BW)(Psl. 1685 BW)
juga untuk menerima warisan selain juga untuk menerima warisan selain 
dengan  cara beneficiair. Tak boleh dengan  cara beneficiair. Tak boleh 
juga untuk menerima warisan selain juga untuk menerima warisan selain 
dengan  cara beneficiair. Tak boleh dengan  cara beneficiair. Tak boleh 
menolak warisan  yg jatuh untuk menolak warisan  yg jatuh untuk 
abu tanpa izin dari PNabu tanpa izin dari PN

4. Kuasa diperlukan dari BHP bila wali 4. Kuasa diperlukan dari BHP bila wali 
hendak menerima kpts PN.  Bila hendak menerima kpts PN.  Bila 
hendak melakukan pemisahan hendak melakukan pemisahan 
boedel hrs dihadiri BHP (Psl. 1071, boedel hrs dihadiri BHP (Psl. 1071, 
1072 dan 1074 BW)1072 dan 1074 BW)



5. Untuk mengadakan perdamaian5. Untuk mengadakan perdamaian5. Untuk mengadakan perdamaian5. Untuk mengadakan perdamaian

di luar Pengadilan maka wali di luar Pengadilan maka wali 

berkewajiban terlebih dahulu berkewajiban terlebih dahulu 

memperoleh ijin PNmemperoleh ijin PN



•• Membuat daftar harta benda (Psl. Membuat daftar harta benda (Psl. 
127 jo. Psl. 386 BW)127 jo. Psl. 386 BW)

•• Memberikan benda jaminan kpd Memberikan benda jaminan kpd 
wali pengawaswali pengawas

•• Memberikan benda jaminan kpd Memberikan benda jaminan kpd 
wali pengawaswali pengawas

•• Dilarang pinjam uang atau Dilarang pinjam uang atau 
mengalihkan harta abu tanpa izin mengalihkan harta abu tanpa izin 
PN (Psl. 393 BW)PN (Psl. 393 BW)

•• Penjualan harta tetap abu hrs Penjualan harta tetap abu hrs 
secara lelang (Psl. 395 BW)secara lelang (Psl. 395 BW)

•• Wali bapak atau wali ibu yg kawin Wali bapak atau wali ibu yg kawin 
lagi, wajib buat daftar hartalagi, wajib buat daftar harta



Ada Ada 5 (lima) alasan5 (lima) alasan yang yang 

menyebabkan perwalian berakhirmenyebabkan perwalian berakhir


