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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Semarang 

a. Visi Balai Harta Peninggalan Semarang
42

 

Sebagai unit pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Harta Peninggalan Semarang 

memiliki Visi: “melindungi orang yang tidak dapat menjalankan sendiri 

kepentingannya berdasarkan hukum dan/atau putusan/penetapan 

pengadilan.” 

b. Misi Balai Harta Peninggalan Semarang
43

 

Selain Visi, Balai Harta Peninggalan Semarang memiliki misi 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur; 

2) Memberikan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi;  

3) Membangun kesadaran hukum masyarakat. 

c. Sejarah Balai Harta Peninggalan Semarang
44

 

Sejarah Balai Harta Peninggalan sudah diuraikan secara singkat 

pada Bab II. Oleh karena itu, pada bab ini Peneliti akan menjelaskan 

lebih rinci mengenai sejarah Balai Harta Peninggalan.  
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Pembentukan Balai Harta Peninggalan diawali dengan masuknya 

Hindia Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan 

semakin banyaknya bangsa Belanda di Hindia Belanda yang juga 

memiliki harta kekayaan, guna mengurus harta tersebut untuk 

kepentingan para ahli warisnya di Nederland, maka dibentuk Lembaga 

yang diberi nama West En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada 

tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. 

Seiring perkembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia, 

pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh 

Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 

M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta 

Peninggalan di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan 

dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I 

dan tingkat II. Untuk Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 8 

(delapan) wilayah kerja meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, 

Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan 

Barat. 

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01 PR.07.10 tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan merupakan 

Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan 
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Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung 

pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat 

Perdata. 

d. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang
45

 

Sebagai suatu lembaga, Balai Harta Peninggalan memerlukan 

pembagian kerja agar dapat menjalankan tugas masing-masing dengan 

baik. Untuk itu dibuatlah struktur organisasi yang berguna untuk 

mempermudah dan mengatur tata kerja Balai Harta Peninggalan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 19 Juni 

1980 Nomor:  M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980. Berikut struktur 

organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang: 

Skema 01: Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Harta 

Peninggalan Semarang. Ibid. hlm. 10.  
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Sumber: Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, tahun 2018. 

Keterangan: 

1) Ketua  

Ketua memiliki tugas sebagai pemimpin yang dapat mengatur, 

memberikan bimbingan dan pengawasan atas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Balai Harta Peninggalan. 

2) Sekretaris 

Sekretaris memiliki tugas membantu pekerjaan ketua, selain itu 

sekretaris juga memberikan pelayanan dalam bidang teknis maupun 

administrasi kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. 

3) Anggota Teknis Hukum 

Anggota Teknis Hukum memiliki tugas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Balai Harta Peninggalan. 

4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas yang berkaitan dengan 

tata usaha Balai Harta Peninggalan. 

5) Urusan Keuangan 

Bertugas dalam melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

keuangan Balai Harta Peninggalan, biasanya keuangan ini didapat dari 

anggaran Departemen Kehakiman. 

6) Urusan Umum 
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Pada bagian ini memiliki tugas urusan umum, melakukan pengetikan 

dan pendistribusian surat yang masuk dan keluar di lingkungan Balai 

Harta Peninggalan. 

7) Urusan Kepegawaian 

Bertugas untuk menyiapkan dan melaporkan urusan yang berkaitan 

dengan pegawai Balai Harta Peninggalan. 

8) Seksi Harta Peninggalan 

Bertugas melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, 

pengampuan, keadaan tidak hadir, harta kekayaan yang tidak terurus 

serta masalah kepailitan berdasarkan wilayah kerja masing-masing. 

 

e. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang
46

 

Balai Harta Peninggalan memiliki dasar hukum, yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W); 

2) Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stbl. 1872 No. 166 tentang Instruksi 

Balai Harta Peninggalan di Indonesia; 

3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria; 

4) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

5) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

6) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; 

7) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer Dana; 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Harta 

Peninggalan Semarang. Ibid. hlm. 7-8. 
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8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja; 

9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia; 

10) Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR. 07.01-80 Tahun 

1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Harta Peninggalan; 

11) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tertanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR. 07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

HAM R.I.; 

13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Balai Harta 

Peninggalan, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi-fungsinya, khususnya di bidang perwalian, Balai Harta 
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Peninggalan menggunakan acuan pengaturan pada KUHPerdata. Hal ini 

karena KUHPerdata mengatur secara lebih lengkap mengenai perwalian. 

 

f. Wilayah Kerja Balai Harta Peninggalan Semarang
47

 

Berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di 

Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat lima Balai Harta Peninggalan 

dengan wilayah kerja masing-masing yaitu: 

1) Balai Harta Peninggalan Jakarta meliputi delapan provinsi wilayah 

kerja, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi 

Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 

Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Barat. 

2) Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi empat wilayah kerja 

yaitu: Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. 

3) Balai Harta Peninggalan Semarang meliputi dua wilayah kerja 

yaitu: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4) Balai Harta Peninggalan Makassar meliputi dua belas wilayah kerja 

yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. 
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g. Orang yang Tunduk Kepada Balai Harta Peninggalan 

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda 

membedakan penduduk di Indonesia menjadi tiga jenis golongan 

penduduk, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan 

Bumi Putera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi dua, yakni: 

Timur Asing Tiong Hoa, dan Timur Asing lainnya. Pada masa itu bagi 

masing-masing golongan berlaku hukum yang berbeda-beda.   

Setelah Indonesia merdeka, maka penggolongan penduduk 

sebagaimana dikenal pada jaman Hindia Belanda menjadi tidak lagi 

berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan tidak mengenal penggolongan penduduk. 

Undang-Undang tersebut hanya membedakan penduduk pada status 

kewarganegaraannya, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga 

Negara Asing (WNA). Pembedaan yang sama, juga dikenal dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yakni 

hanya membedakan penduduk Indonesia menjadi dua, yakni warga 

Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu, benar 

kiranya jika Balai Harta Peninggalan pada saat ini terbuka bagi semua 

golongan penduduk di Indonesia.  

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Harta Peninggalan memiliki 

beberapa tugas. Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan adalah tugas 

yang berhubungan dengan perwalian. Berdasarkan keterangan Sekretaris 
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Balai Harta Peninggalan, pada saat ini Balai Harta Peninggalan terbuka 

bagi semua golongan penduduk, khususnya dalam soal perwalian. 

Namun untuk pembuatan surat keterangan hak waris, hanya terbuka bagi 

Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Timur Asing.
48

 Perbedaan 

pelayanan ini dapat dipahami karena semestinya saat ini sebagai bagian 

dari sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Balai Harta Peninggalan 

secara bertahap melayani semua golongan. 

  

2. Prosedur Penetapan Perwalian terhadap Anak yang Tidak Berada di 

Bawah Kekuasaan Orangtua 

a.  Pengadilan Negeri Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menunjuk seseorang menjadi wali, 

harus melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan keterangan dari bapak Ali 

Nuryahya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui dalam menetapkan 

perwalian yaitu sebagai berikut:
49

 

1) Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri 

untuk menjadi wali disertai dengan alasan-alasan; 

2) Sebelum mengajukan permohonan perwalian, pemohon harus melengkapi 

syarat-syarat terlebih dahulu, yaitu: 

a) Akte perkawinan orangtua kandung si anak; 

b) Akte perkawinan si wali; 
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 Ibu Etty, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Semarang, Hasil Wawancara Langsung pada 
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tanggal 29 Januari 2019.  



51 
 

c) Akte kelahiran si anak; dan 

d) Surat keterangan tidak keberatan dari orangtua kandung atau keluarga 

si anak. 

3) Setelah pemohon mengajukan permohonan, kemudian Pengadilan Negeri 

memanggil para pihak-pihak yang bersangkutan, seperti keluarga dan 

saksi-saksi untuk didengar keterangannya untuk memastikan apakah 

pemohon layak dijadikan wali; 

4) Setelah menerima keterangan dari pihak-pihak tersebut, hakim 

menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak; 

5) Setelah selesai, para pihak harus menunggu surat penetapan selama dua 

minggu jika tidak ada keberatan dari pihak manapun; 

6) Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut diserahkan kepada Balai 

Harta Peninggalan. 

b. Balai Harta Peninggalan Semarang 

Balai Harta Peninggalan juga melakukan prosedur pengangkatan wali 

sebagai berikut: 

1) Balai Harta Peninggalan memanggil wali yang ditunjuk dengan membawa 

penetapan Pengadilan Negeri, identitas wali, akta kematian, akta nikah, 

akta kelahiran anak, surat ganti nama, surat wasiat (bila ada), surat kuasa 

(bila diwakilkan), bukti harta kekayaan si anak untuk diberikan penjelasan 

bahwa Balai Harta Peninggalan adalah wali pengawas.  

2) Balai Harta Peninggalan membuat Berita Acara yang berisi jumlah harta 

serta kelengkapan surat dari harta tersebut. Berita acara tersebut 
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digunakan untuk peninjauan di lapangan untuk mengecek kebenaran atas 

harta kekayaan tersebut.  

3) Balai Harta Peninggalan kemudian menulis kembali ke dalam Pencatatan 

Harta Kekayaan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara 

Balai Harta Peningggalan dan wali tersebut.  

4) Setelah dilakukan pencatatan Harta Kekayaan anak, wali disumpah dan 

diangkat oleh Balai Harta Peninggalan.  

5) Wali harus melaporkan mengenai harta kekayaan anak tersebut kepada 

Balai Harta Peninggalan secara periodik. 

6) Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengecekan satu kali dalam 

setahun serta menanyakan kepada sang anak apakah wali tersebut 

berkelakuan baik atau tidak. Untuk perwalian yang dilakukan oleh badan 

hukum, juga dilakukan prosedur yang sama dengan perwalian di atas. 

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu badan hukum 

harus memiliki Akte Pendirian dan mempunyai Angaran Dasar yang 

berkompetensi untuk kepentingan si anak.50 

Pengangkatan wali inilah akan dimulai nya tugas wali, setelah 

pengangkatan wali terdapat juga berakhirnya perwalian dimana, berdasarkan 

Pengadilan Negeri perwalian akan berakhir dengan sendirinya jika anak 

sudah dewasa. Balai Harta Peninggalan juga mengatakan bahwa wali akan 

berakhir dengan sendirinya jika anak tersebut sudah dewasa, Balai Harta 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Etty di Balai Harta Peninggalan Semarang pada tanggal 1 Juli 

2019. 
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Peninggalan akan mengirim surat kepada wali bahwa perwaliannya sudah 

berakhir. 

Perwalian berkaitan dengan soal kebelumdewasaan dan kedewasaan 

anak. Hanya anak-anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah 

kekuasaan orangtua sajalah yang ditaruh di bawah perwalian. Berdasarkan 

hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang, diketahui bahwa untuk 

menetapkan batas usia dewasa, tidak semata-mata berdasarkan pada 

ketentuan KUHPerdata. Pengadilan Negeri Kota Semarang juga 

menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana batas usia 

dewasa yang digunakan  adalah 18 (delapan belas) tahun. Jadi, selama 

seorang anak belum berusia 18 tahun, ia dianggap belum dewasa.
51

 Hasil 

penelitian menjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam hal 

penetapan perwalian menggunakan dua acuan undang-undang, yaitu Undang-

Undang Perlindungan Anak (untuk melihat batas umur anak) dan 

KUHPerdata, sedangkan Balai Harta Peninggalan dalam menentukan batas 

usia dewasa menggunakan KUHPerdata sebagai acuan dalam penetapan batas 

usia dewasa perwalian. 

Menurut Balai Harta Peninggalan, jika Pengadilan Negeri menetapkan 

batas umur menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Balai 

Harta Peninggalan mengikuti Pengadilan Negeri tersebut karena pada 

dasarnya yang menetapkan wali adalah Pengadilan Negeri dan terdapat asas 
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lex specialis derogat legi generali dimana hukum yang bersifat khusus 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
52

 

3. Peranan dan Kedudukan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali 

Pengawas Terhadap Anak yang Tidak Berada di Bawah Kekuasan 

Orangtua 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djoko, Kepala Urusan 

Kepegawaian Balai Harta Peninggalan Semarang, penulis mendapatkan data 

bahwa pengajuan permohonan perwalian yang masuk ke dalam Balai Harta 

Peninggalan Semarang selama tiga tahun terakhir sebagaimana diuraikan 

dalam tabel 01 sebagai berikut:  

 

Tabel 01: Data perwalian BALAI HARTA PENINGGALAN Semarang 

selama 3 tahun terakhir 

Tahun Jumlah 

2016 1 orang 

2017 4 orang 

2018 64 orang 

Sumber: Balai Harta Peninggalan tahun 2018. 

Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak bahwa sebelum tahun 2017, 

jumlah kasus pengurusan perwalian terhadap anak yang tidak berada di 

bawah kekuasaan orangtua sangat sedikit. Tahun 2016 hanya ada satu kasus, 

dan tahun 2017 terdapat empat kasus, tahun 2018 terdapat 64 kasus. 

                                                           
52

 Hasil wawancara dengan Ibu Etty di Balai Harta Peninggalan Semarang pada tanggal 1 Juli 

2019. 



55 
 

Peningkatan kasus ini terjadi karena penandatangan kerjasama (Memorandum 

of Understanding/MoU) antara Pengadilan Negeri dan Balai Harta 

Peninggalan baru terjalin pada tahun 2017. MoU tersebut berisi mengenai 

kerjasama antara Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan, dimana 

Pengadilan Negeri akan memberikan berkas-berkas mengenai perwalian 

kepada Balai Harta Peninggalan. 

a. Peranan Balai Harta Peninggalan 

Peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dimulai pada 

saat pihak wali menyerahkan penetapan Pengadilan Negeri kepada Balai 

Harta Peninggalan.  Setelah penetapan dari Pengadilan Negeri diserahkan 

kepada Balai Harta Peninggalan kemudian dilakukan pengangkatan wali. 

Dengan Pengangkatan wali inilah tugas wali akan dimulai. Setelah 

pengangkatan wali terdapat juga berakhirnya perwalian.  Berdasarkan 

keterangan dari Pengadilan Negeri kota Semarang, perwalian akan berakhir 

dengan sendirinya jika anak mulai memasuki usia dewasa. Balai Harta 

Peninggalan juga mengatakan bahwa wali akan berakhir dengan sendirinya 

jika anak tersebut sudah dewasa, Balai Harta Peninggalan akan mengirim 

surat kepada wali bahwa perwaliannya sudah berakhir.
53

 

Pada dasarnya, anak yang belum dewasa tidak dapat mengelola harta 

warisan karena belum cakap melakukan perbuatan hukum. Maka dari itu 

diperlukan adanya perwalian yang dapat membantu anak tersebut, tujuan 

perwalian ini agar ada yang mengurus anak tersebut serta harta kekayaannya 
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yang ditinggalkan untuk si anak. Dalam perwalian, peranan Balai Harta 

Peninggalan sangat diperlukan untuk mengelola harta warisan anak yang 

belum dewasa.  

Adapun peranan Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali merupakan tugas yang 

paling sering dilaksanakan. Sebagai Wali Pengawas, Balai Harta Peninggalan 

bertugas melakukan pengawasan terhadap wali apakah wali tersebut 

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pengawasan Balai Harta 

Peninggalan dilakukan terus menerus. Setidaknya satu kali dalam seatu tahun, 

tetapi wali juga wajib secara rutin melaporkan harta kekayaan anak yang 

berada di bawah perwaliannya setahun sekali, kemudian laporan tersebut di 

tinjau kembali oleh Balai Harta Peninggalan. 

Menurut penelitian, Balai Harta Peninggalan Semarang terkendala 

dengan biaya sehingga tidak dapat secara rutin meninjau mengenai hasil 

laporan kekayaan yang dilaporkan oleh wali bahkan Balai Harta Peninggalan 

semarang mengakui kurang dalam hal pengawasan karena Balai Harta 

Peninggalan memiliki banyak perwalian jadi kurang dari biaya dan biasanya 

pada saat evaluasi, wali tidak ada ditempat.  

Di dalam melaksanakan pengawasan, jika ditemukan wali tidak 

melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, Balai Harta Peninggalan dapat 
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meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan pencabutan perwalian. Balai 

Harta Peninggalan sebagai wali pengawas memiliki tugas dan kewenangan:
54

 

1) Membuat Berita Acara tentang terjadinya Perwalian itu sendiri; 

2) Menyumpah si Wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai Wali 

(Pasal 362 KUHPerdata); 

3) Memerintahkan si Wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang 

yang di bawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPerdata); 

4) Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab 

atas segala pengeluaran/biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan 

orang yang di bawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 

KUHPerdata); 

5) Balai Harta Peninggalan berwenang mengajukan pernohonan 

pemecatan wali yang dalam bertindak merugikan anak yang berada di 

bawah perwaliannya (Pasal 373 KUHPerdata); 

6) Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan dan 

pertanggungjawaban akhir apabila perwalian telah berakhir; 

7) Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban 

serta harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah perwalian apabila 

bertentangan dengan Wali dan peraturan perundang-undangan yang 

menyebabkan kerugian. Dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan 

sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi 

anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun 
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kewajibannya. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas 

selaku wali sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas 

(Toeziende Voogd). 

Selain itu, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dan kewenangan lain 

yang diatur menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman 

No.M.01.PR.07.01.80 Tahun 1980 yaitu: 

1) Mengawasi wali terhadap anak yang belum dewasa, yaitu Balai Harta 

Peninggalan sebagai wali pengawas berkewajiban untuk mengawasi 

tingkah laku perbuatan anak-anak dalam mengelola harta 

kekayaannya yang menjadi bagian hak yang belum dewasa. 

2) Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan berdasarkan Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 dan Pasal 70 yaitu jika adanya 

kepailitan, B alai Harta Peninggalan segera mengadakan pemeriksaan 

dan pencatatan atas harta benda pailit dan diumumkan dalam surat 

kabari harian dan berita Negara Indonesia. 

3) Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran wasiat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan penelitian, Balai Harta Peninggalan memiliki hak yaitu: 

1) Berhak mendapatkan laporan kekayaan anak setiap tahunnya; 

2) Berhak mendapatkan pertanggungjawaban tugas akhir wali. 

Selain hak, Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban, yaitu: 
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1) Berkewajiban untuk mengawasi wali agar menjalankan tugasnya 

dengan baik; 

2) Berkewajiban untuk menyumpah wali sebelum menjalankan tugasnya; 

3) Berkewajiban untuk membuat berita acara tentang harta kekayaan 

tersebut. 

Tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas 

terbatas dan dibatasi oleh tugas dan wewenangnya sebagai unit pelaksana 

teknis yang hanya bersifat teknis dan tidak dilakukan sendiri sehingga tidak 

dapat bertindak sendiri, maka dari itu diperlukan koordinasi dengan pihak 

yang terkait yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri, 

Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dinas Kependudukan Catatan 

Sipil terkait dengan Balai Harta Peninggalan khususnya perwalian dalam hal 

pencatatan kematian, pencatatan kematian ini harus segera dilaporkan kepada 

Balai Harta Peninggalan. 

Pengadilan Negeri juga terkait dengan Balai Harta Peninggalan 

khususnya dalam hal penetapan perwalian. Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) juga terkait dengan Balai Harta Peninggalan dalam hal pelaporan yang 

berhubungan dengan penjualan tanah oleh sang wali, jadi apabila wali ingin 

menjual tanah/harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya tersebut 

harus mendapat ijin dari pengadilan dan BPN akan mencatat hal tersebut. 

Lain halnya notaris, peranan notaris disini tidak terkait langsung dengan Balai 

Harta Peninggalan. Notaris hanya bertugas jika wali menjual harta kekayaan 

anak yang di bawah perwaliannya. 
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b. Kedudukan Balai Harta Peninggalan 

Balai Harta peninggalan adalah unit pelaksana teknis, yang berarti 

bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan hanya sebagai unit pelaksana 

teknis. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: Per/18/M.PAN/11/2008 disebutkan bahwa UPT 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan 

dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta 

tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.  

Balai Harta Peninggalan dalam kedudukannya sebagai unit pelaksana 

teknis tidak bisa memerintah pihak-pihak terkait lainnya, melainkan bekerja 

sama dengan pihak lain. Dalam hal ini kedudukan Balai Harta Peninggalan 

perlu berkoordinasi secara baik dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti 

Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri, Notaris, Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 

B. Pembahasan 

1. Prosedur Penetapan Perwalian Terhadap Anak yang Tidak Berada di 

Bawah Kekuasaan Orangtua 

a. Pengadilan Negeri Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pewalian sebagaimana tersebut 

di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Dalam Pasal 354 KUHPerdata menyebutkan bahwa wali harus 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya dapat 
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melaksakan tugas perwalian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

prosedur penetapan point (1) dimana pemohon harus mengajukan 

permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil 

penelitian di Balai Harta Peninggalan, diperoleh keterangan bahwa setiap 

perkara perwalian yang masuk ke Balai Harta Peninggalan Semarang telah 

melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri.  

2) Pada hasil penelitian prosedur penetapan point (2) dijelaskan mengenai 

syarat-syarat yang diajukan untuk prosedur penetapan perwalian. Syarat-

syarat tersebut meliputi:  

a) Akte perkawinan orangtua kandung si anak; 

b) Akte perkawinan si wali; 

c) Akte kelahiran si anak; dan 

d) Surat keterangan tidak keberatan dari orangtua kandung atau keluarga si 

anak. 

 Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan bukti-bukti untuk 

memperkuat alasan tentang perlunya ditetapkan perwalian pada si anak 

bahwa pemohon memiliki hubungan/ikatan kekeluargaan dengan si 

anak, sehingga tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada 

anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Alat bukti lain 

bisa digunakan, misalnya: Akta kematian orangtua anak, akta kelahiran 

anak, Putusan Hakim yang mencabut kekuasaan orangtua, dan 

sebagainya.  
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3) Prosedur penetapan perwalian pada point (3) menerangkan bahwa:  

Pengadilan Negeri memanggil para pihak-pihak yang bersangkutan, 

seperti keluarga dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya untuk 

memastikan apakah pemohon layak dijadikan wali. Biasanya Pengadilan 

Negeri melihat kelayakan wali dari syarat-syarat untuk menjadi wali 

menurut perundang-undangan berlaku seperti Pasal 379 KUHPerdata. 

Praktik ini sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata menyatakan 

bahwa:  

“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua 

dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, 

Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar 

atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.” 

 

4) Pada hasil penelitian point (d) tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, 

tetapi hal tersebut harus melalui pertimbangan oleh hakim terlebih dahulu 

sebelum hakim memutuskan dikabulkan atau tidak. Pertimbangan hakim 

dilihat dari syarat-syarat untuk menjadi wali. Jika syarat-syarat terpenuhi 

dan tidak ada keberatan dari keluarga, maka hakim akan mengabulkan. 

Dalam hukum terdapat pertimbangan hakim dimana putusan hakim 

tersebut harus mengandung keadilan dan kepastian hukum. 

5) Point (e) pada hasil penelitian tidak diatur dalam Undang-Undang, point 

(e) hanya menjelaskan rentang waktu untuk menunggu surat penetapan. 

Surat penetapan ini diberikan setelah Pengadilan Negeri selesai membuat 

surat tersebut biasanya dua minggu. 

6) Point terakhir dalam prosedur penetapan tersebut adalah setelah 

dikabulkan permohonan perwalian dan mendapat surat penetapan tersebut, 
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Pengadilan Negeri menyerahkan salinan tersebut kepada Balai Harta 

Peninggalan untuk dilakukan sumpah terhadap wali di hadapan Balai 

Harta Peninggalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 362 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di 

hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah. Pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah penetapan Pengadilan Negeri 

akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. 

b. Balai Harta Peninggalan Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai prosedur perwalian pada 

Balai Harta Peninggalan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Point (a) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku saku Balai 

Harta Peninggalan dimana di dalam buku saku Balai Harta 

Peninggalan terdapat syarat-syarat yang diperlukan yaitu: akta 

kematian, surat ganti nama, fotocopy akta kelahiran anak, surat kawin, 

surat wasiat, dan surat kuasa. Pengangkatan wali ini biasanya 

dilaksanakan setelah wali mendapat surat penetapan. 

2) Dalam point (b) hasil penelitian di atas sesuai dengan tugas dan 

kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dimana 

Balai Harta Peninggalan membuat berita acara tentang terjadinya 

perwalian itu sendiri yang ditandangani oleh Balai Harta Peninggalan 

dan wali itu sendiri.  

3) Setelah itu, pada point (c) hasil penelitian sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat pada tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, 
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dimana dalam tugas dan kewenangan si wali melaporkan harta 

kekayaan anak pada Balai Harta Peninggalan, yang berarti wali ikut 

mencatat harta kekayaan anak yang kemudian ditulis kembali oleh 

Balai Harta peninggalan. 

4) Segera setelah perwalian mulai berlaku, wajib mengangkat sumpah. 

Praktik ini sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa: “Wali segera setelah perwaliannya mulai berlaku, 

di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa 

ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan 

baik dan tulus hati”. Pasal ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

mengenai prosedur yang diadakan oleh Balai Harta Peninggalan 

Semarang pada point (d) dimana wali harus disumpah terlebih dahulu 

sebelum menjalankan tugasnya. Penyumpahan wali ini berfungsi untuk 

memastikan bahwa wali akan menjalan tugasnya dengan baik guna 

untuk kepentingan anak. 

5) Pasal 372 KUHPerdata menyatakan bahwa “Setiap tahun wali 

pengawas harus minta kepada wali supaya memberikan suatu 

perhitungan ringkas dan pertanggungjawaban dan memperlihatkan 

surat-surat andil dan surat berharga milik anak belum dewasa.” Hal ini 

sesuai dengan point (e) dan (f) dimana wali secara periodik harus 

melaporkan harta kekayaan anak ke Balai Harta Peninggalan dan Balai 

Harta Peninggalan wajib mengecek hal tersebut sekurang-kurangnya 

setahun sekali. Tetapi karena keterbatasan anggaran biaya pada Balai 
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Harta Peninggalan, maka pengecekan kekayaan anak tidak bisa 

dilaksanakan secara rutin satu tahun sekali. Balai Harta Peninggalan 

dalam beberapa hal tertentu tidak melakukan pengecekan langsung ke 

rumah anak yang ditaruh di bawah perwalian jika wali telah dipercaya 

oleh Balai Harta Peninggalan karena wali telah melaksanakan  

tugasnya dengan baik. Anggaran Balai Harta Peninggalan didapat oleh 

Kementerian Hukum dan HAM. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai 

acuan yang dipakai dalam prosedur penetapan wali. Jika dilihat dari 

penelitian tersebut, Pengadilan Negeri tidak hanya menggunakan 

KUHPerdata tetapi juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak 

untuk menetapkan batas usia dewasa seorang anak, sedangkan Balai Harta 

Peninggalan hanya mendasarkan ketentuan KUHPerdata saja. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dasar hukum yang 

digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Balai Harta Peninggalan 

Semarang dalam menetapkan batas usia dewasa anak yang ditaruh di bawah 

perwalian.  

Perbedaan penggunaan dasar hukum ini tidak melanggar ketentuan 

hukum di Indonesia, karena dasar hukum yang dipakai masih berlaku di 

Indonesia dan Pengadilan Negeri Semarang menggunakan dua dasar hukum 

untuk kepentingan anak sehingga penetapan Pengadilan Negeri tidak 

merugikan untuk anak tersebut dan dalam prakteknya jika batas usia yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri menggunakan Undang-Undang 
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Perlindungan Anak, maka Balai Harta Peninggalan tidak memberatkan hal 

tersebut karena terdapat asas lex specialis derogate legi generali. 

2. Peranan dan Kedudukan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali 

Pengawas Terhadap Anak yang Tidak Berada di Bawah Kekuasan 

Orangtua 

a. Peranan Balai Harta Peninggalan 

Berdasarkan data penelitian tampak bahwa permohonan perwalian 

semakin tahun semakin meningkat.
55

 Pada tahun 2016 hanya ada satu 

permohonan perwalian karena penandatangan MoU kerjasama antara Balai 

Harta Peninggalan Semarang dan Pengadilan Semarang dimulai pada tahun 

2017. Penandatanganan MoU ini berisi tentang kerjasama antara Balai Harta 

Peninggalan Semarang dengan Pengadilan Negeri Semarang yang mana jika 

terdapat penetapan wali maka akan diserahkan kepada Balai Harta 

Peninggalan. 

Pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan yang lebih aktif mengambil 

surat penetapan perwalian daripada Pengadilan Negeri Semarang yang 

memberikan surat penetapan tersebut. Pada awalnya Pengadilan Negeri 

Semarang aktif dalam memberikan surat penetapan perwalian, tetapi sekarang 

Balai Harta Peninggalan yang lebih aktif.  

Dalam peranan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan 

anak  yang ditaruh di bawah perwalian, tidak dijalankan dengan baik. 

Menurut hasil penelitian, Balai Harta Peninggalan seharusnya melakukan 
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pengecekan harta kekayaan anak yang dilaporkan oleh wali ke lokasi 

kediaman anak yang ditaruh di bawah perwalian setiap tahunnya. Tetapi 

pada praktiknya, Balai Harta Peninggalan tidak melakukan pengecekan 

secara rutin setiap tahun karena terkendala biaya. Balai Harta Peninggalan 

hanya mengecek ke beberapa anak perwalian yang dibawahinya. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan tidak melaksanakan 

peranan dalam melakukan pengawasan dengan baik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas terbukti 

bahwa peranan Balai harta Peningalan sebagai wali pengawas sangat 

penting karena untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa 

dalam hal mengawasi tindakan-tindakan wali baik dalam pengurusan 

harta kekayaan, serta pribadi si anak. Masyarakat seharusnya lebih 

mengenal dan menyadari peranan Balai Harta peninggalan sebagai wali 

pengawas maupun wali sementara dalam perwalian, sehingga terdapat 

kepastian hukum bagi kepentingan anak. Bukan hanya masyarakat saja, 

Balai Harta Peninggalan seharusnya lebih mengawasi wali dan tidak 

menaruh kepercayaan penuh pada wali. 

Dalam menjalankan peranannya Balai Harta Peninggalan juga tidak 

lepas dari koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Melalui 

koordinas instansi-instansi yang terkait tersebut dapat memaksimalkan 

peranan Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas sebagai wali 

pengawas bagi anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan 

orangtua. 
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Dalam peranan inilah, Balai Harta Peninggalan juga memikul 

tanggung jawab yang besar untuk melindungi hak-hak anak dan anak 

tersebut tidak mengalami kerugian. 

 

b. Kedudukan Balai Harta Peninggalan 

Kedudukan Balai Harta Peninggalan sangat penting dan masih 

diperlukan. Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana teknis adalah 

perantara antara masyarakat dengan Pemerintah. Dalam kedudukan inilah, 

Balai Harta Peninggalan dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang 

membantu tugas dan wewenangnya sehingga kedudukan Balai Harta 

Peninggalan masih sangat diperlukan untuk masyarakat.  

Kedudukan Balai Harta Peninggalan masih belum maksimal, terlihat 

dari menjalankan peranannya sebagai wali pengawas dimana terdapat 

keterbatasan dana sehingga pengawasan Balai Harta Peninggalan tidak 

dapat terjangkau semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 


