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BAB III  

PENUTUP  

KESIMPULAN  

Balai Harta Peninggalan (wesboedel khamer) dibentuk pertama kali oleh 

pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1624. Pembentukan 

Balai Harta Peninggalan dilakukan dalam rangka untuk dapat memenuhi 

kebutuhan bagi anggota VOC khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang 

ditingggalkan oleh anggota VOC tersebut, bagi kepentingan para ahli warisnya 

yang berada di Nederland (Belanda). Tugas Balai Harta Peninggalan sekarang 

mewakili dan pengurus kepentingan orang yang karena hukum dan putusan hakim 

tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan perundang-undangan kolonial sebagai dasar hukum pelaksanaan 

tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebahagia sudah tidak relevan lagi 

dengan kondisi saat ini. Sedikitnya ada 2 alasan yang menyebabkan peraturan 

produk kolonial Belanda tersebut tidak relevan, yaitu: 

Pertama, ruang lingkup pemberlakuan BHP secara normatif berdasarkan 

Ordonatie 1872 nomor 166 diberlakukan kepada penduduk indonesia golongan 

eropah, timur asing china serta timur asing bukan china dan lain-lain, tidak 

diberlakukan terhadap golongan penduduk pribumi. Pada kenyataanya lembaga 

BHP saat ini dipergunakan juga oleh warga negara indonesia golongan pribumi. 
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Kedua, lahirnya beberapa perundang-undangan setelah indonesia merdeka, 

seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang kepailitan 

mempengaruhi keberadaan BHP khusunya dalam aspek lingkup pemberlakuan, 

tugas dan fungsi BHP. Keadaan ini menyebabkan beberapa ketentuan dari 

Ordonatie 1872 diselesaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan-

peraturan yang ada. Pelayanan hukum diberikan BHP, tidak saja kepada 

masyarakat golongan tertentu tetapi saja kepada masyarakat golongan tertentu 

tetapi sudah meluas kepada seluruh warga negara indonesia. Perluasan demikian 

harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang jelas. 
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      SARAN  

Berdasarkan permasalahan yang ada, akan diberikan saran yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada, yaitu: 

1. Segera menindak lanjuti RUU BHP dan mensahkan menjadi Undang-

Undang Balai Harta Peninggalan secara Nasional dan merevisi sebagian 

staatblad 1872 no. 166 yang masih relevan dengan kondisi saat sekarang 

terhadap perluasan pemberlakuan, tugas dan kewenangan serta kedudukan 

BHP tersebut. Kemudian Surat Keputusan Menteri Kehakiman Rebulik 

Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tentang Organisasi dan Tata Keerja 

Balai Harta Peninggalan, disesuaikan atau diganti dengan susunan 

organisasi dan tata kerja BHP yang barudengan memperhatikan rencana 

pemberlakuan RUU BHP terhadap perluasan pemberlakuan, tugas dan 

kewenangan serta kedudukan BHP untuk dihidupkan kembali dengan 

memfungikan di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI di 

bawah Devisi Pelayanan Hukum dan HAM yang membawahinya dan 

kiranya dapat dikaji kembali secara cermat aturan-aturan pelaksanaan 

tugastugas Balai Harta Peninggalan yang dikeluarkan oleh pihak 

Departemen Kehakiman RI pada masa lalu, apabila peraturan perundang-

undangan tersebut masih relevan dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat tertap diberlakukan. Sebalikbya, apabila peraturan perundang-

undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat seharusnya segera direvisi. 

 


