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KATA PERSEMBAHAN 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur ku persembahkan 

kepada sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang 

menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan 

kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan ke-Maha Besaran-Nya. 

Lantunan sholawat beriring salam pegunggah hati dan jiwa, menjadi 

persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun 

peradaban manusia yang beradab, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. 

Alhamdulillah Maha Besar Allah, sembah sujud sedalam qolbu hamba 

haturkan atas karunia dan rezeki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan 

kehidupan yang layak.  

Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu. Bila meminjam pepatah lama, “tak ada gading yang tak retak” maka 

sangatlah pantas bila pepatah itu disandingkan dengan karya ini. Karya ini 

merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk sebuah makna 

kesempurnaan dengan tanpa berharap melampaui ke-Maha Sempurnaan Sang 

Maha Sempurna. 

Dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, ku persembahkan karya ini 

untuk malaikat kecil, cahaya kedua mataku, yang di dalam dirinya aku melihat 
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kesuksesan penelitian ini. Juga teruntuk bapak dan mamaku, abah dan mama 
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terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membalas 

kebaikan mereka. Aku selalu berdo’a agar Allah SWT panjangkan umur kalian, 

agar aku senantiasa dapat berbakti. Orang tuaku... 

Untuk bapak dan ibu dosen, semoga Allah selalu melindungi kalian dan 

meninggikan derajat kalian di dunia maupun akhirat. Ilmu yang kalian ajarkan 
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Besar Muhammad SAW, dan atas keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau. 
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penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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Abstrak 

 

Nurul Azkia: Analisis Penetapan Majelis Hakim Perkara Permohonan 

Perwalian Di Pengadilan Agama Banjarbaru (Nomor Perkara 

106/Pdt.P/2020/PA.Bjb dan 133/Pdt.P/2020/PA.Bjb. Tesis. Pembimbing I: Prof. 

Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, Pembimbing II: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. 

MA.Hk. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2022. 

 

Kata kunci: Hakim, Perwalian, Pengadilan Agama, Banjarbaru. 

 

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap 2 penetapan perkara 

perwalian yang sama-sama diajukan oleh ibu kandung. Salah satu dari perkara 

tersebut dikabulkan sedangkan satu lainnya ditolak. Padahal di dalam perundang-

undangan di Indonesia orang tua kandung yang memiliki kecakapan hukum 

sebenarnya secara otomatis menjadi orang yang mewakili perbuatan hukum 

anaknya. Konsep perwalian ini terdapat di dalam  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi sudah jelas bahwa orang tua 

kandung tidak dapat mengajukan perwalian. Dari perbedaan kedua penetapan ini 

terdapat ketidakkonsistenan hakim, dimana dalam perkara yang sama, di tahun 

yang sama, diajukan oleh orang yang serupa, namun memiliki keputusan yang 

berbeda. Oleh karena itu perlu analisis mendalam bagaimana pengadilan dan 

majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pertimbangan hukum hakim 

dalam 2 perkara tersebut dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang 

berkaitan dengan putusan hakim.  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan 

analitis dan komparatif. Adapun objek penelitiannya adalah alasan hukum (ratio 

decidendi atau reasoning). Fokus penelitian ini adalah pada pertimbangan hukum 

hakim dalam perkara yang dianalisis dan diuji dengan teori-teori hukum dan asas-

asas hukum terhadap penetapan perkara nomor 106/Pdt.P/2020/ PA.Bjb dan 

133/Pdt.P/2020/ PA.Bjb 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim perkara no. 133 

menggunakan metode konstruksi argumentum a contrario dan metode interpretasi 

sistematis. Dari metode tersebut ditemukan alasan hukum yang 

mempertentangkan antara UU Perkawinan no. 1 tahun 74 pasal 51  dengan Pasal 

299 dan 345 KUH Perdata, bahwa orang tua kandung tidak dapat berkedudukan 

sebagai wali begitupun sebaliknya. Sehingga alasan tersebut menjadi penyebab 

ditolaknya permohonan nomor 133. Sedangkan majelis hakim perkara no. 106 

didalam memuat pertimbangan hukumnya menggunakan metode interpretasi 

ekstensif dan metode Istihsân. Dari metode tersebut ditemukan alasan bahwa 

siapapun boleh mengajukan menjadi wali, termasuk orang tuanya sendiri, 

dikarenakan keperluan administrasi atau syarat bukti tertulis (lex scripta) maka 

orang tua pun perlu mendapat penetapan pengadilan tentang keabsahannya 

sebagai wali dari anaknya. Maka ditemukanlah alasan diterimanya permohonan 

tersebut.  
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