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  BAB II  

PEMBAHASAN  

A. TINJAUAN PUSTAKA  

a. PENGATURAN BALAI HARTA PENINGGALAN 

SEBELUM   KEMERDEKAAN  

 Peraturan perundang-undangan di bidang Balai Harta Peninggalan 

produk hindia belanda (sebelum kemerdekaan) itu antara lain: 

1. Instutie voor de weeskamer in Indonesie (ordonatie van 5 oktober 1872), 

Stbl.1872 No. 166 

2. Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en de 

boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen (ordonantie van 9 

september 1897, Stbl. 1897 No.231) 

3. KUH Perdata  

berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tugas-tugas Balai Harta 

Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal 

pengurusan itu dicabut dari wali mereka (KUH Perdata pasal 338); 

2. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (KUH Perdata pasal 

348); 

3. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa 

selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (KUH Perdata pasal 359); 

4. Sebagai wali pengawas (KUH perdata pasal 366); 
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5. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada 

pertentangan dengan kepentingan wali (KUH perdata pasal 370); 

6. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada di bawah 

pengampuan karena sakit jiwa atau pemborosan (KUH Perdata pasal 449); 

7. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir/boedels van 

afwezig (KUH Perdata pasal 463); 

8. Pendaftaran dan pembukaan surat-surat wasiat (KUH Perdata pasal 41 dan  

42 OV dan pasal 937 dan 942  KUH Perdata); 

9. Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya (onbeheede 

nalentenschappen) (pasal 1126, 1127, dan 1128 KUH Perdata); 

10. Pengurusan harta-harta kekayaan seseorang yang dinyatakan pailit ( UU 

kepailitan pasal 13); 

11. Surat keterangan tentang hak waris bangsa timur asing, kecuali thionghoa 

(ayat 1 dalam pasal 14 dari instructie voor de gouvemements landmaters 

dalam Stbl.1916 No.517); 

Melihat dan memperhatikan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sampai saat ini 

adalah beraneka ragam, tetapi semuanya itu dapat dikatakan mengandung unsur-

unsur sosial. Hal ini sesuai dengan maksut dan tujuan pembentukan Balai 

Peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang 

VOC yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang 

termasuk golongan Eropa, Cina, dan timur asing lainnya. Bahkan dengan 

perkembangan hukum di Indonesia saat ini dan makin pesatnya kemajuan dalam 

bidang ekonomi dan perdangangan, telah menarik banyak orang-orang dari 

golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata barat 
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dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. PERATURAN BALAI HARTA PENINGGALAN SESUDAH  

KEMERDEKAAN  

  Adanya upaya pembaruan dan pembangunan hukum nasional berdampak 

pada terjadinya perubahan fundamental dalam KUH Perdata. Perubahan 

tersebut berupa lahirnya Undang-Undang baru yang berkaitan dengan 

pengaturan Balai Harta Peninggalan, seperti diantaranya yaitu: 

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria jo Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

tanah; 

2. Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

3. Undang-Undang kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.  

Tugas Balai Harta Peninggalan pada saat ini yaitu mewakili dan mengurus 

kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan 

hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpenuhi perlindungan 

atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang karena hukum dan 

penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik 

(personal right) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Balai Harta Peninggalan sampau sekarang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
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Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.0-80 tahun 1980 tentang organisasi 

dan tata kerja Balai Harta Peninggalan yang antara lain: 

1. Perwalian;  

2. Pengampuan;  

3. Ketidakhadiran; 

4. Harta Peninggalan Tak Terurus; 

5. Pendaftaran dan Membuka Akta Wasiat; 

6. Membuat Surat Keterangan Hak Waris; 

7. Kurator Kepailitan; 

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan pasal 3 Surat Keputusan Mentri 

Kehakiman tersebut, dapat dikemukaan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai 

Harta Peninggalan adalah sebagai berikut: 

1. Selaku Wali Pengawas (pasal 366 KUH Perdata jo. Pasal 47 Instruksi 

Untuk BHP di indonesia). 

2. Selaku Wali Sementara (pasal 359 KUH Perdata jo. Pasal 55 Instruksi 

Untuk BHP di indonesia). 

3. Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 

Instruksi Untuk BHP di indonesia). 

4. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (pasal 449 KUH Perdata) 

5. Pembukaan dan Pendaftaran surat wasiat (pasal 41 dan pasal 42 O.V. jo. 

Pasal 937 dan pasal 942 KUH Perdata). 
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6. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126-

1130 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi Instruksi Untuk BHP di 

indonesia). 

7. Mewakil dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak 

Hadir (pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi Instruksi Untuk BHP 

di indonesia). 

8. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 jo. 

Pasal 75 Instruksi Instruksi Untuk BHP di indonesia). 

9. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (pasal 14 ayat 1 Instruksi bagi 

para pejabat pendaftaran tanah di Indonesia dan yang bertindak 

sedemikian). 

Berdasarkan pedoman dasar hukum diatas, yang sebagaian besar adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat dari zaman Belanda, fungsi Balai Harta 

Peninggalan secara gasris besar mencangkup pengurusan dalam bidang perwalian 

(voogdij), pengampuan (curatele), ketidakhadiran (afwezig), harta peninggalan 

tidak terurus (onbeheerde nalatenschappen), kepailitan , pembukaan dan 

pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan waris. 

c. TINJAUAN TEORI TEORI  

A.) Teori Pragmatic Legal Realism  

Teori ini dikemukan oleh Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum 

dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat (law as a tool of engineering). Hukum dapat berperan sebagai alat 

di depan memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat, mewujudkan 
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perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh 

masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari 

tradisional ke modern.  

 B. HASIL PENELITIAN  

a. Tentang RUU Balai Harta Peninggalan 

a) Tujuan dibentuknya RUU Balai Harta Peninggalan  

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Balai Harta 

Peninggalan sudah tidak  sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan   hukum 

masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan hukum di bidang 

keperdataan disamping Undang-Undang Kepailitan yang telah   ada sehingga 

perlu diganti dalam upaya pembentukan hukum nasional dan produk hukum 

kolonial yang bersifat diskriminatif harus diganti dengan produk hukum nasional 

yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 karena Balai Harta Peninggalan merupakan                

lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang 

berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak 

terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris.  

Adapun sumber tugas Balai Harta Peninggalan beradal dari 2 instansi 

pemerintah lainnya, yaitu pengadilan setempat dan kantor catatan sipil, dan dari 

notaris. Dengan Pengadilan Negeri, antara lain dalam hal: 

1. Putusan pailit; 

2. Penetapan atau putusan ketidakhadiran; 

3. Penetapan pengangkatan wali; 
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4. Penetapan harta tak terurus. 

Dengan Kantor Catatan Sipil, dalam hal : 

a. Laporan Kematian, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 

1919 No. 81 jo. Pasal 360 KUH perdata; 

b. Laporan Kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 

No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81; 

c. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam pasal 

60 ayat terakhir KUH Perdata; 

d. Laporan pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. 

Stbl. 1919 No. 81; 

e. Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 

1919 No. 81.  

Khusus mengenai perwalian, dengan di undangkannya UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan yang mana pada bab XI pasal 50-54 juga terdapat 

pengaturannya, akan tetapi dalam bab ini tidak ditemukan satu pasal pun yang 

mengatur tentang Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali 

pengawas maupun sebagai wai sementara. Namun dengan jembatan pasal 66 UU 

No.1 tahun 1974 ketentuan mengenai wali pengawas dan ketentuan mengenai 

wali sementara tetap berlaku. 

Bahwa dengan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi 

kependudukan, tugas-tugas BHP menjadi kurang efektif. Kurang efektifnya tugas 

BHP itu dipicu oleh ketentuan penutup pada pasal 106 undang-undang tersebut 

berbunyi “pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 
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a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga KUH Perdata 

(burgerlijk wetboek voor indonesie, staatsblad 1847 : 23); 

b. Peraturan Pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het holden 

der Registers van den burgerlijken stand voor europeanen, staatblad 1849 : 

25 sebagaimana telah dibubah terakhir dengan staatblad 1946 : 1361); 

c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Staatblad 1939 : 288 

sebagaimana diubah terakhir dengan Staatblad 1946 : 136); 

d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Staatblad 1920 : 751 

jo. Staatblad 1927 : 564 ); 

e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Staatblad 

1933 : 74 jo. Staatblad 1936 : 607 sebagaimana diubah terakhir dengan 

Staatblad 1939 : 288); 

f. Undang-Undang No. 4 tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan 

nama keluarga;  

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” 

  Jadi demi hukum masih tetap ada kewajiban bagi catatan sipil untuk 

megirim laporannya secara rutin ke BHP. Mungkin kesulitan pada internal catatan 

sipil, karena yang dibutuhkan oleh BHP hanya pelaporan untuk golongan cina dan 

eropa sebagaimana amanat dari Burgelijk Wetboek, padalahal pada UU 

Administrasi Kependudukan tidak lagi perlu dibuat klasifikasi tersebut dan 

apabila RUU BHP telah disahkan menjadi UU tidak terdapat lagi pembedaan 
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golongan supaya negara melindungi dan mengayomi (secara hukum) seluruh 

warganya tanpa terkecuali.
12 

b. Isi RUU Balai Harta Peninggalan  

1. Tugas Fungsi dan Wewenang Balai Harta Peninggalan 

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, 

ketidakhadiran, dan harta peninggalan tidak terurus; 

b. melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

c. membuat surat keterangan waris; dan 

d. melaksanakan penyelesaian dana transfer tunai yang tidak diklaim 

(unclaimed funds)  

e. melaksanakan penyelesaian Simpanan Kadaluwarsa sebagai harta tidak 

terurus. 

f. melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan, asset eks bank dalam 

likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,   Balai Harta 

Peninggalan sebagai unit pelaksana teknis berwenang di bidang : 

a. wali pengawas; 

b. pengampuan; 

                                                           
12

 Wawancara dengan sekretaris Kantor BHP Kota Semarang tanggal 2 mei 2016 
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c. ketidakhadiran; 

d. harta peninggalan tidak terurus; 

e. pendaftaran dan pembukaan surat wasiat; 

f. pembuatan surat keterangan waris; 

g. kepailitan; atau 

h. pemberian surat keterangan tidak pailit atas dasar permohonan  dari 

yang berkepentingan. 

2. Perwalian 

Perwalian adalah pengurusan diri pribadi serta harta kekayaan anak di bawah 

umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Syarat-syarat untuk 

dapat diangkat menjadi wali:  

a. warga negara Indonesia; 

b. berkelakuan baik; 

c. tidak pernah dipidana; 

d. tidak dinyatakan pailit; dan 

e. cakap melakukan perbuatan hukum. 

Balai Harta Peninggalan wajib menjalankan pengurusan atau pengawasan untuk 

kepentingan anak yang belum dewasa, atau terhadap harta kekayaan yang 

mempunyai kepentingan yang saling bertentangan antara wali dengan anak, tanpa 

memihak. Dalam hal terjadi kekosongan Wali, Balai Harta Peninggalan bertindak 

sebagai Wali Sementara. Apabila telah ditetapkan Wali, maka Balai Harta 

Peninggalan menjadi Wali Pengawas.. 
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Wali Pengawas adalah Balai Harta Peninggalan yang melakukan 

pengawasan terhadap wali. 

Wali sementara adalah perwalian yang dilaksanakan oleh Balai Harta 

Peninggalan sebelum ada wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Anak yang 

berada dibawah perwalian adalah:  

a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya 

sebagai orang tua. 

b. Anak sah yang kedua orang tua telah bercerai. 

c. Anak yang lahir di luar perkawinan. 

Yang dapat diangkat menjadi wali adalah Orang dan Badan Hukum: 

a. Orang yang cakap dan berwenang. 

b. Badan Hukum harus yang tercantum dalam anggaran dasarnya 

tujuannya sebagai memelihara anak di bawah umur. 

Tugas wali secara umum ada 3 bagian, yaitu: 

a. Melaporkan timbulnya perwalian tersebut pada BHP. Tujuan 

pelaporan ini agar BHP yang diserahi tugas sebagai wali 

pengawas memulai tugasnya sebagai/atas perwalian tersebut. 

b. Melakakukan pengangkatan sumpah dihadapan BHP, hal ini 

berlaku bagi wali yang diangkat berdasarkan putusan penetapan 

Pengadilan Negri atau berdasarkan pengangkatan surat wasiat. 

c. Melakukan pengurusan yang terdiri: 

- Atas diri anak bawah umur. 
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- Atas kepentingan dan harta kekayaan anak bawah umur 

tersebut. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan bertujuan untuk 

melindungi kepentingan dari anak dibawah umur tersebut. Akibat hukum dari 

kelalaian menjalankan kewajiban ini adalah: 

a. Peraturan mengenai harta berjalan terus tetapi hanya kepentingan 

anak-anak dibawah umur tersebut dan tidak boleh dirugikan mereka. 

b. Suami dan istri yang hidup terlama kehilangan haknya atas menikmati 

hasil atas barang-barang harta anak-anaknya tersebut. 

3. Pengampuan  

Pengampuan adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam kandungan 

ibunya apabila kepentingan anak menghendaki dan bapaknya meninggal dunia 

dan/atau orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, 

boros dan pailit berdasarkan penetapan hakim.  

Dalam hal anak di dalam kandungan dan bila hal suami meninggal dunia, 

istri menerangkan atau setelah dipanggil dengan sah oleh Balai Harta Peninggalan 

mengakui bahwa ia sedang mengandung maka Balai Harta Peninggalan dapat 

menjadi pengampu atas anak yang dikandungannya. Apabila anak yang dilahirkan 

dalam keadaan hidup maka demi hukum berakhir tugas pengampuan Balai Harta 

Peninggalan dan berlaku ketentuan tentang perwalian. 

Dalam hal orang dewasa, orang dewasa yang mengalami gangguan 

kejiwaan atau boros berada di bawah pengampuan berdasarkan penetapan 

pengadilan. Pengampuan berakhir disebabkan oleh: 
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a. terampu atau pengampu meninggal dunia; 

b. terampu sudah sehat yang ditetapkan pengadilan berdasarkan keterangan 

dokter; 

c. pengampu diberhentikan berdasrkan penetapan pengadilan; dan 

d. pengampu mengundurkan diri dengan persetujuan pengampu pengawas dan 

berdasarkan penetapan pengadilan. 

Adapun tugas dari seseorang pengampu adalah: 

a. Melaporkan timbulnya pengampuan tersebut kepada BHP. Tujuan 

pelaporan ini agar BHP yang disertai tugas, sebagai pengampuan 

pengawas memulai tugasnya sebagai/atas pengampuan tersebut. 

b. Melakukan pengangkatan sumpah dihadapan BHP. 

c. Melaksanakan pencatatan harta si pengampu atau pencatatan tersebu dapat 

dilakukan BHP. 

d. Pengampu berkewajiban paling lambat setiap tahunnya harus melaporkan 

tentang segala pengurusan harta si terampu. 

Dengan ditugaskannya BHP sebagai pengampu pengawas, maka Balai Harta 

Peninggalan dapat menjalankan tugas-tugasnya terhadap pengampuan tersebut. 

Adapun tugas dari pengampuan pengawas antara lain: 

a. Mengambil sumpah pengampu. 

b. Menyelenggarakan ketentuan pasal 127 KUH Perdata, yakni mengenai 

harta kekayaan. 

c. Pengampu pengawas mengingatkan kepada pengampu pada waktunya 

akan kewajiban-kewajibannya. 
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d. BHP sebagai pengampu pengawas dapat memajukan penuntutan 

dipecatnya seorang pengampu apabila dapat dibuktikan bahwa 

pengampu yang bersangkutan enggan melaksanakan pengampuan 

dengan sebaik-baiknya. 

Setelah diangkatnya seorang pengampu, BHP memanggil si pengampu untuk 

dilaksanakan penyumpahan, dengan demikian pengampu wajib mengadakan 

perhitungan tanggung jawab atas pengurusan, sekiranya dia sendiri yang diangkat 

menjadi pengampu, maka perhitungan tanggung jawab tadi harus dilakukan 

kepada pengampu pengawas. 

4. Ketidakhadiran  

Ketidakhadiran adalah suatu keadaan dimana seorang yang telah 

meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui dimana yang bersangkutan 

berada dan tidak dapat dibuktikan telah meninggal dunia, tanpa menunjuk kuasa 

atau kuasanya berakhir untuk mengurus kepentingan dan harta kekayaannya 

berdasarkan penetapan hakim. Pengadilan menetapkan ketidak hadiran orang atas 

permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan demi kepentingan umum. 

Dalam penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran orang, pengadilan 

memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus kepentingan dan 

kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Balai Harta Peninggalan. wajib 

melakukan pencatatan harta kekayaan orang yang tidak hadir. Seseorang yang 

dapat dinyatakan tidak hadir yaitu: 
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a. Ada seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan 

tidak diketahui dimana tempat tinggalnya yang baru, demikian pula 

tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia. 

b. Ketika meninggalkan tempat tinggalnya itu ia tidak menunjukan 

seseorang sebagai kuasa untuk mewakili dirinya maupun mengurus 

harta kekayaan dan kepentingannya. Atau kemungkinan ada kuasa 

tetapi kuasa itu tidak dapat dipergunakan lagi. 

c. Ada harta kekayaan atau kepentingan yang mendesak harus 

diselesaikan. 

d. Ada permohonan dari berkepentingan, atai tuntuan dari kejaksaan 

kepada Pengadilan Negri setempat. 

e. Adanya penetapan atau keputusan Pengadilan Negri yang 

menyatakan tentang ketidakhadiran tersebut. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan baru 

ikut campur daam hal orang tidak hadir (afwezig) apabila sudah ada penetapan 

atau putusan dari pengadilan. 

5. Harta peninggalan yang tak terurus  

Harta Peninggalan tidak terurus adalah suatu warisan yang tidak 

seorangpun menggugat atau semua ahli waris yang dikenal menolaknya. Apabila 

suatu warisan terbuka, tidak ada seorangpun yang menggugat atau semua ahli 

waris yang dikenal menolaknya maka warisan tersebut merupakan harta 

peninggalan tak terurus. Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan 

menjalankan pengurusan atas setiap harta peninggalan tidak terurus dan wajib 
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memberitahukannya kepada kejaksaan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam 

harta yang tidak ada kuasanya yaitu: 

f. Ada seseorang yang meninggal dunia, dibuktikan dengan surat 

keterangan kematian atau Akta Kematian. 

g. Orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahi waris 

menolak warisan. 

h. Orang yang meninggal tidak ada meninggalkan surat wasiat. 

Adapun tekis pelaksanaan yang dilakukan oleh Blai Harta Peninggalan adalah : 

a. Setelah BHP menerima laporan resmi dari lurah/camat setempat 

tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya 

putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, 

maka BHP segera memberitahukan kepada masyarakat dengan 

iklan pengumuman di 2 surat kabar lokal dan nasional serta Berita 

Negara RI. 

b. Setelah jangka waktu 14 haru sejak iklan pengumuman ternyata 

tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang keberatan, maka BHP 

segera memberitahukan hal itu kepada instansi-instansi pemerintah 

terkait yang ada hubungannya dengan diri atau harta kekayaan 

orang tidak hadir yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, BPK 

dan lain-lain. 

c. Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang tidak hadir dan 

membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon 

penetapan/yang berkepentigan. 
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d. Mewakili diri dan membela hak hak orang yang tidak hadir itu bak 

didalam maupun diluar pengadilan. 

e. Apabila kepentigan boedel menghendaki, Balai Harta Peninggalan 

dapat melakukan penjuaan atas harta kekayaan orang yang tidak 

hadir itu setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pengadilan 

negeri setempat dan menteri hukum dan HAM. 

f. Apabila tenggan waktu 30 tahun yang dinyatakan tidak mucul juga, 

maka hasil penjualan harta kekayaan itu diserahkan/disetorkan ke 

Kas Negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari 

BPK. 

Jadi sebenarnya untuk harta tak terurus proses pengurusan oleh BHP 

hampr sama dengan ketidakhadiran, hanya berbeda kedudukan hukumnya. 

6. Surat Keterangan Waris  

Balai Harta Peninggalan berwenang membuat Surat Keterangan Hak 

Waris. Surat Keterangan Hak Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh 

Pejabat yang berwenang tentang susunan ahli waris dan pembagian warisan. BHP 

juga bertugas sebagai pembukaan dan pendaftaran surat wasiat.  Dalam hal 

pewaris meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat tertutup maka ahli waris 

dan notaris mohon menghadap Balai Harta Peninggalan untuk membuka dan 

membacakan surat wasiat tertutup tersebut.  

7. Simpanan daluarsa  

Simpanan kadaluwarsa adalah simpanan yang telah diputus hubungan 

penyimpanannya oleh Bank Indonesia dan tidak diambil oleh Penyimpan serta 
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termasuk sebagai harta tidak terurus. Pelimpahan asset yang berasal dari rekening 

daluarsa kepada Balai Harta Peninggalan BHP menerima penyerahan simpanan 

daluarsa dari Bank Indonesia dan melakukan pengurusan dari setiap harta 

tersebut.  

8. Dana hasil transfer tunai yang tidak diklaim  

Dana transfer tunai yang tidak diklaim adalah dana dari proses transfer 

dana yang dikirimkan dan dimaksudkan untuk diterima secara tunai, yang tidak 

diambil atau diklaim oleh penerima dan pengirim asal sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang tentang Transfer Dana, Terkait transfer dana yang 

ditujukan untuk diterima secara tunai, diatur mekanisme yang harus dilakukan 

oleh penyelenggara dalam penyampaian dalam menyampaikan pemberitahuan 

kepeada penerima dan pengririm asal akan adanya dana yang harus diambil serta 

mekanisme penyampaian dana kepada Balai Harta Peninggalan dalam hal dana 

dimaksud tidak diambil oleh penerima dan pengirim asal.  

Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil transfer dana secara tunai yang 

tidak di ambil oleh penerima transfer dan pengirim setelah dilakukan 

pemanggilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman 

pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bank 

Indonesia N0 14/23/PBI/2012 tentang Transfer dana . 

Tingginya kegiatan transfer dana yang perlu dilindungi maka dari itu 

muncul kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam fungsi transfer dana. 

Luasnya cangkupan kegiatan transfer dana, seperti meliputi : 
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a. Penyelenggaraan transfer dana oleh perbankan dan lembaga bukan bank 

(jasa pos, badan usaha jasa titipan, dan badan usaha pengiriman dana) 

b. Transfer dana „antar bank‟ dan „intra bank‟, baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. 

c. Transfer dana secara elektronik dan „paper-based‟ 

d. Transfer debit dan transfer debet. 

e. Transfer dana domestik maupun cross-border (termasuk money 

remittances) 

Dalam kewenangan Balai Harta Peninggalan pun juga memberikan landasan 

perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat didalam 

kegiatan transfer dana, seperti: 

a. Tingginya resiko dalam penyelenggaraan transfer dana. 

b. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak. 

c. Pengaturan alat bukti. 

d. Pemidanaan kejahatan di bidang transfer dana. 

e. Sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan money remittances 

(pengiriman uang), khususnya kepada penyelenggara non-bank. 

Sedangkan tujuan dari terbentuknya fungsi transfer dana adalah untuk 

mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal 

untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional. 

9. asset bank dalam likuidasi  

Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban 

bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum 
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bank.Balai Harta Peninggalan menerima penyerahan asset eks bank dalam 

likuidasi dari pengelola asset bank dalam likuidasi. Pengelola asset bank dalam 

likuidasi adalah tim likuidasi, pemerintah sebagai kreditur, dan/atau pihak lain. 

Asset-asset titipan yang berada di Bank yang tidak diambil lagi oleh pihak yang 

menitipkan atau pihak tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya. Penyelesaian 

asset bank dalam kiluidasi (asset BDL) yang belum selesai setelah batas waktu 

penyelesaian berakhir selama 5 tahun. 

10. kepailitan  

Kepailitan adalah sita umum atas segenap harta kekayaan seseorang           

atau badan hukum yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim. Balai Harta 

Peninggalan dapat bertindak selaku kurator dalam kepailitan berdasarkan putusan 

Pengadilan Niaga.  

Hal-hal di atas merupakan fungsi – fungsi baru seperti tentang transfer 

dana, simpanan daluarsa dan asset bank dalam likuidasi yang diatur dalam 

Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan merupakan usulan dari 

Bank Indonesia namun dalam kenyataannya Balai Harta Peninggalan belum 

menerima wewenang untuk mengatur itu semua sehingga sampai saat ini dasar 

hukum perlaksanaan Balai Harta Peninggalan masih berpedoman pada Keputusan 

Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 

1980 (tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP) yang mengacu pada 

KUH Perdata.
12 

                                                           
12

  Wawancara dengan sekretaris kantor BHP kota Semarang tanggal 19 april 2016  
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Terhadap 3 fungsi yaitu transfer dana, simpanan daluarsa dan asset bank 

dalam likuidasi pada nomer 7, 8, dan 9 di atas Balai Harta Peninggalan Kota 

Semarang sampai saat ini belum pernah melaksanakan 3 fungsi baru tersebut 

karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dari Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI dalam bentuk Peraturan Menteri dan atau pokok hukum 

lainnya.
13 

c. Perbandingan Tugas dan Wewenang  BHP 

Tabel 

Perbandingan Tugas dan Wewenang  BHP 

 
 Staatsblad 1872 

Nomor 166 tentang 

instruksi untuk 

Balai Harta 

Peninggalan di 

Indonesia 

Keputusan Menteri 

Kehakiman RI 

Nomor : 

M.01.PR.07.01-80 

Tahun 1980 tanggal 

19 Juni 1980 

(tentang kedudukan, 

tugas dan fungsi 

organisasi BHP) 

UU No. 23 

tahun 2003 

tentang 

perlindungan 

anak 

UU No. 37 

tahun 2004 

tentang 

kepailitan 

Rancangan 

Undang-undang 

Balai Harta 

Peninggalan 

Perwalian  Sebagaiwali 

pengawas 

-.sebagai wali 

sementara 

-wali pengawas dan 

-sebagai dewan 

perwalian  

sebagai wali 

pengawas. 

- - wali 

sementara 

jika terjadi 

hal 

kekosongan 

wali.(pasal 9) 

- wali 

sementara 

dalam 

melaksanakan 

pencatatan 

harta 

kekayaan 

anak dibawah 

umur.(pasal 

10) 

Pengampuan  Sebagai 

pengampuan anak 

- sebagai pengampu 

anak yang masih 

-  - - pengampu 

anak dalam 

                                                           
13 

 Wawancara dengan sekretaris kantor BHP kota semarang pada tanggal 2 mei 2016  
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yang belum 

dilahirkan  

dalam kandungan 

- mewakili 

kepentingan anak 

yang belum 

dewasa dalam hal 

adanya 

pertentangan 

dengan 

kepentingan si 

wali 

kandungan 

dimana bila 

suami 

meninggal 

dunia dan 

istri 

mengandung 

maka BHP 

dapat 

menjadi 

pengampu 

atas anak 

tersebut.(pas

al 19) 

- orang dewasa 

yang 

mengalami 

gangguan 

kejiwaan 

berada 

dibawah 

pengampuan 

berdasarkan 

penetapan 

hakim.(pasal 

22) 

- pengampu 

pengawas 

Ketidakhadir

an 

Tidak dijelaskan  Mengurus harta 

kekayaan dan 

kepentingan orang 

yang dinyatakan 

tidak hadir 

- - BHP mengurus 

kepentingan dan 

kekayaan orang 

yang dinyatakan 

tidak hadir.(pasal 

28) 

Harta 

peninggalan 

yang tidak 

ada kuasanya 

Tidak dijelaskan Mengurus harta 

peninggalan yang 

tidak ada kuasanya 

- - BHP demi 

hukum 

ditugaskan 

menjalankan 

pengurusan atas 

setiap harta 

peninggalan 

tidak terurus dan 

wajib 

memberitahukan 

kepada 

kejaksaan.(pasal 

31) dalam 

pelaksanaannya 

yaitu: (pasal 32) 
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- melakukan 

pencatatan 

atas harta 

peninggalan 

yang tidak 

terurus 

- melakukan 

penyegelan 

terhadap harta 

peninggalan 

yang tidak 

terurus 

- melakukan 

pemanggilan 

para ahli 

waris melalui 

surat kabar 

- menjalankan 

atau 

meneruskan 

segala hak 

yang dimiliki 

si pewaris 

- memberikan 

perhitungan 

tentang 

pengurusan 

harta 

peninggalan 

tidak terurus 

kepada yang 

berhak 

- wajib 

membuar dan 

menyampaika

n laporan 

pengurusan 

kepada 

menteri. 

Surat 

keterangan 

waris 

sebagai tempat 

pendaftaran surat 

wasiat 

- Mendaftar 

dan menbuat 

surat 

keterangan 

waris 

- melakukan 

pemecahan 

dan 

pembagian 

- - BHP berwenang 

membuat surat 

keterangan hak 

waris. (pasal 35) 

dan melampirkan: 

(pasal 36) 

- akta kematian 

- akta 

perkawinan 

- akta kelahiran 
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waris 

- membuat 

surat 

keterangan 

waris bagi 

golongan 

timur asing 

selain cina  

anak 

- surat wasiat 

dam surat 

keterangan 

wasiat 

- akta perceraian 

dalam hal terjadi 

perceraian atau 

kematian 

dilengkapi 

dengan: 

- akta perceraian 

- akta kematian 

anak 

- surat wasiat 

Simpanan 

daluarsa 

Tidak dijelaskan  Tidak dijelaskan - - BHP menerima 

dan penyerahan 

simpanan 

daluarsa tanpa 

penetapan 

pengadilan dan 

wajib 

melakukan 

pencatatan 

simpanan 

daluarsa sebagai 

harta tidak 

terurus. 

Dana hasil 

transfer tunai 

yang tidak 

diklaim  

Tidak dijelaskan  Melakukan 

penerimaan dan 

pengelolaan hasil 

transfer dana bank  

- - BHP menerima 

penyerahan dana 

transfer tunai 

yang tidak 

diklaim dari 

penyelenggara 

transfer dana 

dan wajib 

melakukan 

pencatatan dan 

menyampaikan 

laporan 

perhitungan 

kepada menteri. 

Asset bank 

dalam 

likuidasi  

Tidak dijelaskan  Tidak dijelaskan - - BHP menerima 

penyerahan 

asset bank 

dalam likuidasi 

dari pengelola 

aseet bank 

dalam likuidasi. 
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Pengelola asset 

bank dalam 

likuidasi adalah: 

- tim likuidasi 

- pemerintah 

sebagai 

kreditur 

- pihak lain 

Kepailitan  sebagai melakukan 

tindakan-tindakan 

yang bersangkutan 

dengan pengurusan 

harta kekayaan itu. 

Melakukan 

pengurusan dan 

pemberesan harta 

pailit selaku kurator 

- sebagai kurator 

kepailitan 

BHP bertindak 

sebagai kurator 

dalam kepailitan 

berdasarkan 

putusan 

pengadilan 

niaga. 
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C. ANALISIS   

1. Tugas BHP pada setiap peraturan – peraturan  

Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsinya berdasarkan 

peraturan Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang instruksi untuk Balai Harta 

Peninggalan di Indonesia  adalah sebagai berikut : 

1. Perwalian dimana tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. 

2. Pengampuan dimana tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu 

anak dalam kandungan. 

3. Surat keterangan waris dimana Balai Harta Peninggalan sebagai tempat 

pendaftaran surat wasiat. 

4. Kepailitan dimana Balai Harta Peninggalan sebagai sebagai melakukan 

tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan 

itu. 

Aturan – aturan yang berlaku pada saat itu Balai Harta Peninggalan dalam 

ketentuan lama  lebih ditujukan bagi golongan Eropa dan timur asing. Peraturan 

warisan kolonial khususnya yang berkaitan dengan Balai Harta Peninggalan 

dibuat tidak untuk semua penduduk atau rakyat Indonesia, sehingga peraturan 

tersebut jelas tidak atas dasar asas kesamaan hukum, karena hanya ditujukan 

untuk kepentingan golongan tertentu. 

 Setelah merdeka dan dikeluarkannya peraturan seperti Keputusan Menteri 

Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 

(tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP), UU No. 23 tahun 2003 
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tentang perlindungan anak, dan UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan tugas 

dan fungsi Balai Harta Peninggalan mengalami perluasan di segala bidang seperti: 

1. Perwalian dimana Balai Harta Peninggalan sebagai wali sementara dan 

wali pengawas. 

2. Pengampuan dimana Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu anak 

dalam kandungan dan juga mewakili kepentingan anak yang belum 

dewasa dalam hal adanya pertentangan. 

3. Ketidakhadiran dimana Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus harta 

kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir. 

4. Harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dimana Balai Harta 

Peninggalan sebagai pengurusan harta sama dengan ketidakhadiran. 

5. Surat keterangan waris dimana Balai Harta Peninggalan dimana sebagai 

Mendaftar dan menbuat surat keterangan waris, melakukan pemecahan 

dan pembagian waris dan membuat surat keterangan waris bagi golongan 

timur asing selain cina. 

6. Kepailitan dimana Balai Harta Peninggalan sebagai Melakukan 

pengurusan dan pemberesan harta pailit selaku kurator. 

Jika mengacu pada KUH Perdata karna peraturan Keputusan Menteri 

Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 

(tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP) sebagai besar 

berpedoman pada KUH Perdata.  

Tugas-tugas BHP baik perwalian, pengampuan ketidakhadiran, harta 

peninggalan yang tidak ada kuasanya dan Undang-Undang Kepailitan, tugas 
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BHP bukan hanya untuk sebagian kecil golongan warga negara, tetapi dapat 

melaksanakan tugas untuk semua warga negara. Hal ini dikarenakan baik 

dalam KUHPerdata maupun dalam UU Kepailitan tidak ditentukan 

penggolongan Warga. 

Lahirnya Undang-Undang tersebut diatas berdampak pada pelaksanaan 

tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, antara lain: 

a. Sebagai wali pengawas  

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk pembaruan terhadap 

hukum perdata di Indonesia, sebagaian besar peraturan-peraturan dalam 

KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. KUH Perdata berlaku pada 

golongan yang menundukan diri pada hukum perdata barat. Sedangankan 

pribumi tidak berlaku. Balai Harta Peninggalan semakin tidak mempunyai 

fungsi dan peranan bagi kepentingan nasional. 

 Akibat tidak banyak masyarakat umum yang mengenal Balai Harta 

Peninggalan sebagai badan atau instansi negara yang mempunyai peranan 

penting dalam proses perwalian, dalam mengurus dan melindungi 

kepentingan anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan 

orangtuanya. 

 Dalam Pasal 50-54 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, telah diatur mengenai perwalian anak namun dalam pasal-

pasal tersebut tidak dicantumkan mengenai pernanan Balai Harta 

Peninggalan maupun instansi lain sebagai wali pengawas. Padahal peran 
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wali pengawas sangat diperlukan dalam proses perwalian, terutama untuk 

melindungi kepentingan anak yang menyangkut harta kekayaan. 

 Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, segala hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi telah diatur dalam peraturan lain, 

maka peraturan lain tersebut masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan 

amanat pasal II aturan peralihan UUD 1945, yang mengatakan bahawa 

setiap badan negara atau peraturan selama belum yang mengatur maka 

dinyatakan masih berlaku. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka tugas Balai Harta Peninggalan 

sebagai wali pengawas dan peraturan KUH Perdata dan Stb. 1972 No. 166 

yang mengaturnya masih berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia, 

sebab belum diatur dalam peraturan lainnya. 

 Berkaitan dengan penunjukan wali berdasarkan penetapan 

pengadilan, dalam pasal 35 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, jika pengadilan belum menetapkan siapa wali anak, 

maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta 

Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. 

Dalam hal itu Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wali pengawas. 

Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat 

diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi 

semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta 

Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan 
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perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian yang 

dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.  

b. Sebagai kurator dalam kepailitan  

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, 

penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan 

kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan 

mendukung hasil pembangunan nasional, serta mengamankan dan 

mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang 

diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah 

peraturan tentang kepailitan termasuk leraturan tentang penundaan 

kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang 

tentang kepailitan (faillisement verordening staatblaad 1905;217 juncto 

staatblad 1906:348). 

 Sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang 

piutang, Undang-Undang tentang kepailitan sebagaian besar materinya 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-

Undang No. 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga 

memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

 Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di 

atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan 

ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
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kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari 

segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan 

kelemahan. Berdasarkan hal tersebut dibentuk Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang merupakan produk hukum 

nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum 

masyarakat. 

 Serangkaian perubahan dalam peraturan yang berkaitan dengan 

proses kepailitan berdampak pada tugas Balai Harta Peninggalan sebagai 

kurator dalam kepailitan. Dalam Pasal 67A Undang-Undang No. 4 Tahun 

1998 jo. Pasal 70 Undang-udang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan 

dan PKPU dilakukan penyempurnaan dan peneguhan fungsi kurator yang 

memungkinkan berfungsi kurator yang memungkinkan berfungsinya 

kurator swasta selain Balai Harta Peninggalan. Hal ini membuka iklim 

persaingan yang dapat memacu Balai Harta Peninggalan meningkatkan 

kualitasnya sebagai kurator yang memiliki keahlian khusus bidang 

kepailitan. 

 Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan 

yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta 

yang diangkat oleh pengadilan untuk mengiris dan membereskan harta 

Debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Fungsi dan peran 

kurator antara lain: 

1. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang telah 

dinyatakan pailit melalui putusan hakim tentang pernyataan kepailiran 

atau harta pailit. 
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2. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan kepailitan dalam 

Berita Negara dan sedikitnya 2 surat kabar yang telah ditetapkan oleh 

hakim pengawas dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak 

tanggal putusan pernyataan kepailitan ditetapkan. 

3. Mensita untuk disimpang barang-barang perhiasaan, efek-efek, surat-

surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas 

persetujuan hakim pengawas. 

4. Menyusun inventaris harta pailit. 

5. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit. 

6. Berdasarkan persetujuan dari panitia kreditur, kurator dapat 

memelanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit atau berdasarkan 

persetujuan dari hakim pengawasan, kurator dapat melanjutkan usaha 

debitur dinyatakan pailit apabila dalam putusan pernyataan kepailitan 

tidak diangkat panitia kreditur. 

7. Kurator berwenang untuk membuka surat dab kawat yang dialamatkan 

kepada si pailit, kecuali apabila surat atau kawat yang tidak mengenai 

harta pailit akan diserahkan kepada si pailit. 

8. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat dialihkan harta pailit 

sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan. 

9. Kurator memberikan pendapat dalam bentuk catatan pada daftar 

piutang-piutang kreditur yang diistimewakan atau yang dijamin 

dengan hak tanggungan, gadai, hak anggunan atas kebendaan lainnya 

atau retensi untuk tagihan-tagihan yang bersangkutan agar dapat 

dilaksanakan. 
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10. Kurator yang membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya 

hak retensi pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus 

dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut 

catatan kurator mengenai bantahannya disertai dengan alasan-

alasannya. 

Tujuan diangkatnya kurator yang profesional terhadap tugas dan 

perannya, agar segala tindakan kurator dalam pengurusan atau pemberesan 

dan penjualan budel atau harta pailit tidak menimbulkan kerugian bagi pihak 

kreditur maupun debitur. Hal ini sangat ditekankan, karena dalam penjualan 

harta pailit harus dilakukan oleh kurator dengan sebaik-baiknya sehingga 

dapat melakukan pembagian hasil dari harta pailit kepada kreditur sesuai 

dengan besar kecil piutang masing-masing. 

Kurator  swasta mempunyai fungsi dan wewenang yang sama dengan 

Balai Harta Peninggalan, yang di dalam Undang-Undang Kepailitan yang 

lama yaitu faillisement verordening hanya mengatur mengenai Balai Harta 

Peninggalan sebagai satu-satunya kurator dalam kepailitan. 

Berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh 

pengadilan niaga, dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan dalam hal debitor, kreditor, atau 

pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak 

mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai harta 

Peninggalan diangkat selaku kurator. Namun para prakteknya adanya 

wewenang super dari hakim untuk tidak menujuk Balai Harta Peninggalan 
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sebagai kurator tetapi mnunjuk kurator swasta lain. Padahal kualitas Balai 

harta Peninggalan sebagai kurator pemerintah tidak kalah bersaing dengan 

kurator swasta. 

c. Kewenangan pembuatan surat keterang hak waris  

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 

tentang pendaftaran tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah 

meninggal dunia, maka menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta 

pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal 

meninggalnya orang itu. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 untuk 

mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah 

dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Penfataran tanah harus diserahkan 

Surat Wasiat atau Surat Keterangan Warisan dari instansi yang berwenang, 

jika Surat Wasiat tidak ada. 

Surat Keterangan Hak Mewarisi (SKHW) merupakan bukti yang 

lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peniggalan, 

dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada 

pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran 

tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan. Tujuan penerbitan 

Surat Keterangan Hak Waris adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai tanda bukti kebenaran tentang peristiwa yang menjadi 

dasar peralihan hak karena warisan. 

2. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan pada 

kurator pertanahan oleh ahli waris (dalam hal balik nama). 
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3. Mempermudah pembagaian boedel. 

Berdasarkan Surat Kepala Pembinaan Hukum Direktorat 

Pendaftaran Tanah, Direktue Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri 

tanggal 20 desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69, kewenangan 

penerbitan Surat Keterangan Warisan (hak waris) untuk warga negara 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Golongan keturunan barat (eropa) dibuat oleh notaris. 

2. Golongan penduduk asli dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh 

lurat diketahui oleh camat. 

3. Golongan keturunan tionghoa dibuat oleh Notaris. 

4. Golongan timur asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. 

Balai Harta peninggalan dalam rangka meneribitkan surat keterangan 

warisan (hak waris) didukung oleh: 

1. Kewenangan pendaftaran dan pembukaan suatu surat wasiat, 

berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 O.V 

2. Kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan setempat tentang 

harta peninggalan almarhum, ahli waris, dan lain-lainnya dari 

orang yang meninggal dunia, berdasarkan vademicum den 

weeskamer agents Bab IIA paragraf I. 

3. Data berupa berkas-berkas para almarhum yang merupakan 

hasil kegiatan pemeriksaan setempat berdasarkan kewenangan 

Balai Harta Peninggalan. 
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Singkatnya akurasi data yang dimuat dalam surat keterangan warisan 

(hak waris) yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan adalah terjamin dan 

berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Akan tetapi 

ternyata kewenangan Balai Harta Peninggalan menerbitkan Surat keterangan 

warisan (hak waris) bagi orang-orang eropa dan orang-orang yang mendapat 

hak setara dengan orang-orang eropa di Indonesia diberikan pula kepada 

pejabat lain berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum direktorat 

Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri. Pembagian kewenangan tersebut 

semakin membatasi lingkup tugas Balai Harta Peninggalan. 

Karena peraturan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang 

Balai Harta Peninggalan masih tersebar dibeberapa peraturan maka perlu 

dilakukan kodifikasi dalam bentuk undang-undang mengingat Balai Harta 

Peninggalan masih dibutuhkan oleh masyarakat dan juga Bank Indonesia yang 

mengusulkan beberapa tugas baru. Rancangan Undang-Undang tentang Balai 

Harta Peninggalan sebagai berikut: 

1. Perwalian dimana Balai Harta Peninggalan sebagai wali sementara 

jika terjadi hal kekosongan wali(pasal 9) dan wali sementara dalam 

melaksanakan pencatatan harta kekayaan anak dibawah umur.(pasal 

10) 

2. Pengampuan dimana Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu 

anak dalam kandungan dimana bila suami meninggal dunia dan istri 

mengandung maka BHP dapat menjadi pengampu atas anak 

tersebut(pasal 19) orang dewasa yang mengalami gangguan 
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kejiwaan berada dibawah pengampuan berdasarkan penetapan 

hakim(pasal 22) dan pengampu pengawas. 

3. Ketidakhadiran dimana Balai Harta Peninggalan sebagai mengurus 

kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 28). 

4. Harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dimana Balai Harta 

Peninggalan sebagai menjalankan pengurusan atas setiap harta 

peninggalan tidak terurus dan wajib memberitahukan kepada 

kejaksaan(pasal 31). 

5. Surat keterangan waris dimana Balai Harta Peninggalan sebagai 

berwenang membuat surat keterangan hak waris(pasal 35). 

6. Simpanan daluarsa dimana Balai Harta Peninggalan sebagai BHP 

menerima dan penyerahan simpanan daluarsa tanpa penetapan 

pengadilan dan wajib melakukan pencatatan simpanan daluarsa 

sebagai harta tidak terurus. 

7. Transfer dana yang tidak diklaim dimana Balai Harta Peninggalan 

sebagai menerima penyerahan dana transfer tunai yang tidak 

diklaim dari penyelenggara transfer dana dan wajib melakukan 

pencatatan dan menyampaikan laporan perhitungan kepada menteri. 

8. Asset bank dalam likuidasi dimana Balai Harta Peninggalan sebagai 

menerima penyerahan asset bank dalam likuidasi dari pengelola 

aseet bank dalam likuidasi. Pengelola asset bank dalam likuidasi 

adalah: 

- tim likuidasi 

- pemerintah sebagai kreditur 

- pihak lain 
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9. Kepailitan dimana Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam 

kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. 

 

2. Kajian Teori Terhadap Perlunya dibuat RUU Balai 

HartaPeninggalan  

  Law as social engineering dapat juga diartikan sebagai sarana yang 

diajukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di 

dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal 

sebagai softdeveloptment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan 

diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala tersebut akan timbul adanya faktor 

tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut berasal pembentuk hukum. 

Hukum didalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol 

yaitu penggunanya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Di sisi hukum 

tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku 

yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada 

tujuan tujuan yang dikehendaki, menghapusnya kebiasaan yang dipandang tidak 

sesuai, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut 

sebagai pandangan modern hukum itu yang menjurus kepada penguna hukum 

sebagai instrumen yaitu law as a tool social engineering. 

Landasan hukum pelaksanaan tugas BHP sebagian besar adalah produk 

hukum olonial belanda,bahwa produk hukum tersebut hanya berlaku pada sebagai 
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golongan yang terkesan diskriminatif, hal itu tidak sejalan dengan amanat pacasila 

dan UUD 1945.  

Peraturan perundang-undang sebagai landasan Hukum pelaksanaan tugas 

BHP sudah tidak sesuai Lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan hukum Perlu 

dilakukan kodifikasi dalam bentuk Undang-Undang, karena dasar hukum 

pelaksanaan tugas BHP masih tersebar dibeberapa peraturan dan Sebagian besar 

masih terdapat dalam staatblaad. Karena BHP masih sangat dibutuhkan sesuai 

dengan uraian tugas diatas sedangkan landasan tugas BHP masih menggunakan 

produk hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan di masyarakat dan untuk dikodifikasi beberapa peraturan yang tersubur 

di beberapa staatblaad, maka rancangan undang-undang BHP perlu mendapat 

perhatian khusus untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


