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MOTTO :

Setiap keaempatan untuk menyeleeaikan pekerjaan 

hendaknya dipergimakan dengan sebaik-baiknya,

Sebab hilangnya keeempatan adalah suatu pe- 

nyecalan yang tiada habianya.

(I.K. Wldjaja)
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kapereembahkan skripei ini kepada 

ayahanda dan ibunda tercinta
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Dengan raengucapkan raea pujl dan syukur kepada Tuhan yang 

Mahaeea dan atae rahmatNya, maka penalisan skripei yang nerupa- 

kan eyarat yang harue 6aya penuhi untuk mencapai gelar aarjana 

tel ah dapat saya eeleaaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa 

npa yang telah saya sajikan dalam penuliean ekrtpBi ini tenta 

maeih ada kekurangan dan kelemahannya, mengingat keterbatasan 

kenampuan yang ada pada diri saya. Naraun demikian, dengan ke- 

mampuan yang ada pada diri saya borusaha semaksimal mungkin 

untuk raendekati kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada 

seluruh tri sivitas akademika Fakultas Hukum IJniversitas Airlangga 

yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan pengarahan 

selama eaya belajar di Fakultas Hukum Univereitae Airlangga.

Ucapan terima kasih ini terutama saya sampaikan kepada Ibu 

Marthalena Pohan, S.H, dan Bapak Asis Safioedin, S*H, yang telah 

membimbing saya dalam menyelesaikan penuli6an 6kripsi ini* Tak 

lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus 

Panti Asuhan Kristen Jawa Timur dan pengurus Panti Asuhan Wanita 

Proteetan di Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktunya 

untuk berwawancara.

Akhirnya, izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan 

terima ksih kepada ayah dan ibu tercinta 6erta seluruh keluarga 

yang dengan penuh rasa kesabaran memberikan dorongan dan doa 

kepada saya.

Surabaya, Juli 198?
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1. Permasalahan

Pada kehldupan manueia (orang) di dunia ini memang banyak 

ragam perbuatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Seperti 

perbuatan meninggalkan anak yang baru Xahir atau menelantarkan 

anak yang maeih nemerlukan perawatan dan asuhan dari orang tua, 

eehingga anak dikemudian hari mendapat keeulitan, oleh karena 

anak tersebut tidak dlketahui eiapa orang tuanya dan eanak 

snudara atau keluar^anya*

►Jeperti apa yang terjadi di ftumah Sakit William Pooth 

Surabaya, ada eeorang ibu yang bernama Dewi Purnamawati yang 

telah meninggalkan seorang anak bayi tanpa memberitahukan ke

pada pihak rumah eakit.*

Duri kaeus di atae maka akan timbul maealah mengenai pe

rawatan dan pembiayaan terhadap anak itu kelak dikemudian hari. 

Permasalahan tersebut tidak akan menjadi rumit apabila anak ter- 

eebut diangkat sebagai anak atau diadopsi oleh orang atau keluarga 

lain. r;obab dengan diangkatnya anak tereebut oleh orang atau 

keluarga lain maka akan timbul hubungan hukum antara anak yang 

diangkat dengan orang yang mengangkat. Dari adanya hubungan hukum 

tersebut maka kedua belah pihak akan terikat dengan ketentuan 

yang ada pada Burgerlijk Wetboek (eaya singkat BW dalam penulie- 

an ekripei ini selanjutnya) khueusnya Buku Keaatu Bab Keempat- 

belas baglan Kesatu, Kedua, dan Ketiga.

Akan tetapi dapat menimbulkan keculitan bag! anak yang 

terlantar, apabila anak itu tidak ada orang atau keluarga yang

1

p e n d a h u l u a n
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mengangkat untuk dijadikan sebagai anaknya. Oleh karena dal am 

perkembangan masyarakat dewaea ini tldaklah mudah melopaekan 

anak begitu eaja, lebih-lebih pada aeorang anak yang aiaeih dalam 

taraf pembinaan dan memerlukan kasih sayang dari orang tuanya.

Dari hal itulah maka banyak orang-orang yang tergerak 

hatlnya dan dl eamping itu eesuai dengan Sila ke It dari Pancaoila 

yaltu Perikemanusian yang adll dan beradab, maka didirikanlah 

badan-badan soeial atau panti-panti asuhan. Dengan adanya panti 

aeuhan tersebut maka anak-anak yang terlantar itu dapat ditampung, 

dipelihara dan dla6uh di panti asuhan, maka timbal pemikiran 

yaltu mengenai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ^nak- 

anak yang torlantar apabila anak tersebut meninggal dunia ketika 

diasuh atau mungkin telah mampu untuk berdiri eendiri. Misalnya : 

harta peninggalan yang diperoleh si anak dari hasil mengikuti 

suatu perlombaan dan mendapatkan hadiah yang berupa uang atau 

tabanae, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah men- 

punyai harta kekayaan sendiri.

Seperti apa yang telah saya eebutkan di atas yaltu mengenai 

kematian anak tersebut, maka dengan adanya kematian soeeorang 

timbullah pewarisan, hal ini eesuai dengan ketentuan pa6al 830 BW. 

Kemudian kitn lihat ketentuan di flalam vasal 632 ayat 1 BW j "Me- 

nurut undang-umlaru: yan^ berhak mewarie ialah, keluarga eedarah, 

Laik oah, maupun luar kawin dan 6uami atau isteri yang hidup 

terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini". D&rl ke

tentuan pa.jal 83? ayat 1 BW, maka sudah Jelas klranya tidak ada 

ahli waris yang mewarie harta kekayaan anak yang terlantar itu.
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Selanjutnya kita lihat ketentuan pasal 832 ayat 2 nya yans 

menyatakan :

Dalan hal, bllamana balk keluarga sedarah, maupun el yang 
hidup terlama diantara auaml isterl, tidak ada, maka segala 
harta penlnggalan si yang menlnggal, menjadi nlllk negara, 
yang mana berwajlb akan melunaei segala utangnya, aekedar 
harga harta penlnggalan mencukupi untuk ini*

Dari ketentuan pasal 832 ayat 2 BW, maka negaralah yang akan

menjadi pemlllk harta penlnggalan seseorang yang tidak mempunyai

ahli waris, eeperti yang disebutkan di dalam pasal 832 ayat 1 BW.

Untuk memiliki harta tersebut harus ada keputuean hakim terlebih

dahulu, sesuai dengan ketentuan paeal 833 ayat 3 BW.

Masalah negara yang menjdai pemlllk harta penlnggalan dari

anak yang terlantar, yang diasuh di panti asuhan alangkah baik-

nya, bilamana negara itu tidak begitu saja menjadi pemilik harta

penlnggalan anak yang terlantar yang diasuh di panti asuhan. Hal-

hal di atas inilah yang nantlnya menjadi pokok permasalahan yang

akan saya bahas di dalam Bkripsi ini.

2. Pen.lelasan Judul

Judul " MUNGKINKAH SUATU YAYASAN PANTI ASUHAN BERKEDUDUKAN 

SEBAGAI WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (BW) " dari judul ter

sebut dapat disimpulkan bahwa yayasan panti asuhan itu tidak 

dapat dikatakan sebagai warie, sesuai dengan ketentuan paeal 

832 ayat 1 BW. Akan tetapi kalau melihat fungsi, peranan dan ke- 

dudukan dari panti asuhan itu sebagai wall atau pengganti keduduk- 

an orang tua maka dapatlah disebutsebagai waris golongan ke II 

yang dengan sendirinya menjadi waris dari anaknya. Adapun me- 

nurut hukum waris BW, yang menjadi ahli waris atau siapa yang
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berhak mewarie Itu ada 2 yaltu :

1 . karena ketentuan undang-undang yang dleebut sebagai ahli 

warle ab-lnteetato;

2 * karena dltunjuk dalam eurat waelat atau teetamen yang 

dleebut sebagai ahll warle testamenter*

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul 6krlpsl ini saya pillh atas daear pertlmbangan bahwa 

judul tersebut cukup dapat memberlkan suatu gambaran mengenai per- 

masalahan yang mungkin akan terjadl, dan dengan membaca Judul 

skripsi Ini nanti dapat dlbayangkan lei dari skripsi ini*

4. Tu.luan Penulisan

l'engan kemauan dan keinginan 6aya untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan hukum khususnya hukum waris, dan eekaligus memenuhi 

eyarat untuk moncapai golar keearjanaan dari fakultae hukum, 

Melalui penulisan skripsi ini saya berkeinginan untuk memberlkan 

fluatu gambaran tentang anak-anak yang ada di panti asuhan se- 

hlng^a dapat memperjelas masalah yang mungkin akan tlmbul, mudah- 

mudahan dengan uumbangan plklran saya ini dlharapkan mendapat 

euatii cnra untuk memudahkan permasalahan dalam pewarisan,

Metodologl

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bahan 

dari buku-buku yang ada di perpuetakaan dan dari haeil-hasil 

penelitian saya pada panti-panti asuhan, sehingga pembahaBan 

pokok dalam skripsi ini adalah hasil dari kepustakaan yang di* 

tulis kombali dengan metode deskrlptip, yang tentu hasilnyapun
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tak lepae dari kelemahan dan kekurangan sesuai dengan kemanpuan 

plkir yang ada pada diri eaya.

6 . flletematlka dan PertanggungJawaban

Untuk raemahami dan mendekati maealah, terlobih dahulu 

klta perlu mengenai dan menerti tentang fungel dan peranan panti 

acuhan yaitu menampung dan memalihara anak-anak yatim piatu, anak 

yang tidak mampu dan anak-anak yang terlantar* Dalam melakukan 

kegiatannya sehari-harl yaitu apa yang dilakukan oleh pengurus 

dan pengasuh panti aeuhan terhadap anak asuhnya itu eeperti hal- 

nya apa yang dilakukan oleh eubyek hukum. Bab I ini dibagi dalam 

dua sub-bab ; melalul masing-maslng sub-bab akan dijelaakan 

tentang pengertian panti asuhan, kewajlban dan tanggung jawab 

panti asuhan.

Selanjutnya pada Bab II akan saya kemukakan mengenai ahli 

waris menurut undang-undang yaitu ada 2 ketentuan, jika seseorang 

itu dapat mewarls yaitu : 1 . karena ada ketentuan undang-undang 

atau disebut ahli waris ab-intestato; dan 2 . karena ditunjuk 

dalam testamen atau disebut dengan ahli waris teetamenter• Pada 

ahli waris ab-intestato itu masih dibagi lagi menjadi golongan. 

Mengenai masalah pewari6an itu mempunyai kaitan yang erat dengan 

maealah hubungan hukum antara pewarls dan ahli waris, maka di 

sub-bab 2 dari Bab II akan dijelaskan mengenai hubungan hukun 

antara ornn[» tua dan anak kandung, di eamping itu dijelaskan pula 

hubungan antara orang tua dengan anak angkat (adopsi). Setelah 

adanya hubungan hukum maka kedua belah pihak tidak dapat me- 

lepaekan kewajlban dan tanggung jawabnya, hal ini dijelaskan pada
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sub-bab ke 3 dari Bab II,

Pada Bab III yang terdlri dari dua sub-bab, yang pertana 

akan dijelaekan tentang hubungan hukum antara panti asuhan dan 

anak asuh, hal ini akan dibahae mengenai apa yang nenyebabkan 

adanya hubungan hukum tersebut. Pada sub-bab kedua akan dibahas 

mengenai akibat dari adanya hubungan hukum antara panti asuhan 

dan anak asuh dalam masalah pewarisan,

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi keeimpulan dan 

saran dari pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, Tentu- 

n.ya kesimpulan dan saran yang saya ambil ini masih banyak menga- 

dung kelemahan-kelemahan. Akhirnya dengan kemampuan saya yang 

terbatas, penuli6an skripsi ini dapat dikatakan jauh dari sempurnai 

maka dari itu apabila ada saran-saran dan kritik dari para pembaca 

akan 6aya terima dengan rasa senang.
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FUNGSI DAN PERANAN PANTI ASUHAN TERHADAP ANAK ASUH

Sesuai dengan program pemerintah dalam rangka meningkat- 

kan kesejahteraan maeyarakat Indonesia pada umumnya dan khusus- 

nya orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, anak-anak 

piatu dan anak-anak yang terlantar, maka salah eatu ueaha untuk 

inembantu anak-anak tersebut adalah mendirikan lembaga-lembaga 

sosial atau yang lebih dikenal dengan nama panti asuhan,

Seperti yang dieebutkan di dalam Ketetapan Majeli6 Per- 

musyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor IV tahun 1978 yaitu 

di dalam Bab IV tentang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan 

yang Mahaesa, sosial buriaya nomor : 9 (b) mengenai KeseJahteraan 

Sosial menyatakan : " Pemeliharaan orang-orang lanjut usia, fakir 

miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yatJm piatu dilaksanakan 

dengan bekerja eama dengan maeyarakat dan lembaga-lembaga sosial 

Begitu juga di dalam Bab II paaal 2 ayat 1 dari undang- 

undang nomor ^ tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan :

” Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih aayang yang baik dalam keluarga maupun di dalam 

asuhan khueus (garis bawah penulis) untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar Juga dinyatakan di dalam paeal ayat 2 dari undang- 

undang nomor I* tahun 1979 yaitu : M Anak yang tidak mampunyai

orang tua berhak meirperoleh asuhan oleh negara atau orang atau

bad an

Dari ketentuan pnsAl-pasal tersebut dl atas bahwa yang 

dimaksud dengan lembaga-lembaga sosial, asuhan dan atau badan-

7

BAB I
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badan Itu adalah pantl-panti asuhan, balk Itu nerupakan panti 

asuhan untuk anak-anak dan atau untuk orang-orang jompo (orang 

lanjut usla) seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal ter

sebut di atasv baik itu panti asuhan yang dikelola oleh negara 

maupun oleh suatu organlsasi masyarakat. Untuk mengetahul leblh 

lanjut tentang panti asuhan maka dl sini akan eaya jelaskan dalam 

pembahaean selanjutnya mengenai pengertian panti asuhan dan ke- 

wajiban eerta tanggung jawab yang dilakukan oleh panti asuhan.

1. Pengertian Panti Asuhan

Apabila klta mendengar kata panti asuhan maka klta akan 

terbayang adanya euatu tempat atau rumah yang para penghuninya 

itu pada umumnya terdiri dari anak-anak dan yang lebih khu6ue 

lagi anak-anak yang tidak mempunyai ayah, ibu dan juga tak ber- 

ayah dan tak berlbu bnhkan juga ada anak-anak yang terlantar. 

Untuk mengetahul tentang pengertian panti aeuhan tersebut akan 

naya uraikan pengertian panti asuhan menurut arti katanya ter- 

lebih dahulu.

Kata panti menurut arti katanya berarti tempat, kediaman 

atau rumah. Sedangkan kata asuhan menurut arti katanya berarti

5
memberikan pendidikan. Jadi kalau kita gabungkan arti kata panti 

dan arti kata asuhan, maka panti asuhan itu mempunyai arti me- 

rupakan suatu tempat atau rumah untuk mengasuh dan mendldik anak- 

anak. Poerwadarminta memberikan pengertian panti asuhan itu ialah 

M ruatu tempnt atau rumah untuk memelihara anak-anak yatim, anak- 

anak piatu, anak-anak yatim piatu dan anak yang terlantar

Ada juga yang memberikan pengertian panti asuhan itu ada-

8
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lah 11 Suatu tempat penampungan anak-anak terlantar, anak-anak 

yang tak berayah atau tak berlbu bahkan mungkin kedua orang tua-

7
nya tidak ada sama eekali

Dari kedua pengertian tersebut di atae kalau klta per- 

hatlkan pengertian tersebut hanyalah gambaran secara uraumnya saja.

Apabila kita eudah mengetahul tentang kehidupan mereka eehari- 

hari di dalam panti aeuhan seperti yang dlkemukakan oleh pengurus 

pnnti asuhan kepada eaya, bahwa anak-anak yang berada di panti 

aeuhan Itu tidak hanya ditampung dan dipelihara 8aja akan tetapi 

Juga dib^rikan ri'iatu kegiatan bagi anak-anak dan dengan demiklan 

panti asuhan dapat dlkatakan sebagai earana bagi anak-anak untuk 

mengembangkan pendidikanya, balk yang formal maupun yang non 

formal sebagai bekal kelak dikemudian hari,

Di ata6 telah saya kemukakan bahwa panti aeuhan itu Juga 

sebagai sarana bagi anak-anak hal ini dieebabkan di dalam panti 

aeuhan tersebut anak-anak dapat mengembangkan pendidikannya dan 

ketrampilannya masing-maeing sesuai dengan bakat dan kemampuan- 

nya. Misalnya : anak-anak dapat mengikutl kursue radio, elektro, 

Jnhit menjahit, kesenian dan lain sebagainya yang telah dieedia- 

kan oleh pengurue panti asuhan, Dan yang terpenting adalah anak- 

anak harus mengikutl pendidikan formal, misalnya : eekolah di 

luar panti asuhan.

Ceperti kita ketahui bahwa yang diasuh di panti aeuhan 

itu terdiri dari anak-anak dan para remaja yang maeih sangat men- 

butuhkan perhatian dan kaeih sayang dari orang tuanya, akan tetapi 

perlu diketahui bahwa anak-anak dan remaja yang berada di panti
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asuhan Itu pada umumnya eudah tidak mempunyal orang tua dan Juga 

tidak mampu lagi untuk membiayai keperluan hidupnya. Maka dengan 

adanya panti asuhan itu anak-anak tersebut dapat ditampung dan 

dipelihara atau diaeuh di panti asuhan dan biaya hidupnya men- 

Jadi tanggungan plhak panti asuhan. Dengan ditampung dan diasuh 

atau dipeliharanya anak-anak tersebut maka dapat tlmbul gairah 

hidupnya untuk dapat melanjutkan atau meneruskan apa yang telah 

menjadi cita-citanya ketika orang tua mereka masih hidup. Hal 

yang demikian itu timbul disebabkan adanya rasa tentram pada dirl 

si anak oleh karena ada orang yang mengasuh, memelihara dan men- 

biayai hidupnya. Seperti misalnya : membiayai sekolah, memberi- 

kan sandang, pangan dan papan. Dengan demikian panti asuhan ter

sebut telah dianggap eebagai pengganti kedudukan orang tua mereka 

yang telah tiada, walaupun hal itu tidak eama kalau kita banding- 

kan dengan kehidupan di rumah sendiri berkumpul dengan orang tua 

sendlri* Akan tetapi dengan ditampungnya anak-anak tersebut dalam 

P'tntl asuhan, anak-anak telah mendapatkan rasa ka6ih sayang dan 

merasa ada orang yang memberlkan perhatian kepadanya, hal yang 

demikian \tulah yang mendorong semangatnya bangkit kembali untuk 

m#meruskan cito-citanya. Maka dari itu menuntut ilmu atau melanjut- 

kan cekolah itu tidak dapat ditinggalkan bagi anak-anak.

Mengenai hal ini pihak panti asuhan dalam mengarahkan ke- 

mauan anak untuk melanjutkan pendidikannya itu berdasarkan atae 

kemampuan dan bakat pada diri anak ma6jng-masing untuk memilih 

pendidikan yang mereka kehendaki. Misalnya : melanjutkan pen- 

didikan di sekolah tehnik, sekolah menengah atas dan lain sebagainya.
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Di samping itu pula pembinaan yang tak kalah pentingnya dengan 

pendidikan yang formal yaitu pendidikan rohani. Hal ini eangat- 

lah pentlng eokali, oleh karena dengan pendidikan rohani lnllah 

dipertebal iman dan keyakinan pada diri pribadl anak atau para 

remaja. Hal yang demikian yang dibutuhkan dalam kehidupannya 

nanti dl nasyarakat* Seperti kita ketahul masa-raasa remaja dan 

anak itu adalah raasa yang sangat krltis apabila tidak dlbina 

dengan balk, maka akan dapat mengaklbatkan hal-hal yang tidak 

baik pula dalam kefcidupan di maeyarakat dikemudian hari*

Dari uraian tersebut dl atas maka saya berpendapat bahwa 

pengertian panti asuhan itu bukan saja merupakan suatu temapt 

penampungan atau pemeliharaan, seperti yang telah dlkemukakan 

di atas. Sebab panti asuhan itu dalam melakukan kegiatan dan per- 

buatannya tersebut tidak ubahnya dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh subyek hukum yaitu orang*

Hal tersebut di atas, tidak dapat dllepaskan dari adanya 

suatu pengurus atau pengaeuh yang ada di panti asuhan tersebut, 

yang mengorganisasi ke dalam suatu lembaga sosial yang berbentuk 

euatu yayasan. Maka menurut hemat saya, bahwa yayasan panti asuh

an itu sebagai subyek hukum. Dengan sendirinya sebagai subyek 

hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan per

buatan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak yang men

jadi tanggung Jawabnya, maka dari itu yayasan panti asuhan ter- 

afbut tidak dapat dllepaskan dari hak dan kewajlban yang harus 

dilakukannya. Dari hal-hal tersebut maka saya memberikan euatu 

pengertian bahwa panti aeuhan itu adalah suatu tempat penampungan
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dan pemeliharaan bag! anak-anak yatlm piatu, anak-anak yang tidak 

mampu dan anak-anak yang terlantar, yang raana pihak yayasan panti 

asuhan itu bertindak sebagai pihak atau orang yang bertanggung 

Jawab atae biaya hidup anak-anak yang berada di bawah aeuhan dan 

kekuasaannya*

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Panti Asuhan

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua itu mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya, hal yang 

demikian itu eudah sewajarnya dilakukan oleh orang tua. Akan 

tetapi dalam keadaan tertentu, tidak hanya orang tua eaja yang 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anak asuh- 

annya. Panti asuhan pun juga mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua ter

hadap anak asuhnya. Hal tersebut sudah menjadi akibat dari pada 

panti aeuhan dalam hal melakukan perbuatan yaitu melakukan pe

meliharaan dan pengasuhan anak-anak. Panti asuhan itu dalam me- 

laksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya itu bertindak sebagai 

penggantl kedudukan orang tua atau sebagai wali dari anak-anak 

yang diaeuh, sehingga dari eini timbul hubungan secara kekeluarga- 

an antura anak-anak yang diaeuh sebagai anak dengan pihak pengasuh 

ntoii ponguruB panti asuhan eobagai orang tua.

f>«pertl yang dikcmukakan oleh 5'oetojo Prawirohamidjojo 

dan Asis Safioedin : M Hubungan orang tua dan anak yang terpenting 

adalah kewajiban orang tua dalam memberlkan penghidupan

Dari adanya hubungan secara kekeluargaan antara pengurus 

dan pengasuh panti asuhan 6ebagai orang tua dan anak asuh sebagai
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anak, yang dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya hubungan 

antara anak dengan orang tua. Maka dari itu penguruB dan pengaeuh 

panti aeuhan sebagai orang tua tidak dapat melepaskan kewajlban 

dan tanggung jawabnya aeportl halnya orang tua dalam suatu keluarga. 

Untuk mengetahul lebih lanjut tentang kewajlban dan tanggung 

jawab panti asuhan maka dl sini akan aaya kemukakan beberapa hal 

dari hasil penelitian pada beberapa panti aeuhan di Surabaya.

Pada dasarnya kewajlban dan tanggung Jawab panti asuhan 

itu semuanya sama. Seperti yang telah dlkemukakan oleh salah ae- 

orang pengurus panti aeuhan yaitu Nelwan pengurus Panti Aeuhan 

Kristen Jawa Timur di Surabaya yang menyatakan, bahwa panti asuh-

9
an itu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak asuhnya.

Dari kewajlban tersebut di atas dapat kita simpulkan, 

bahwasanya kata memelihara itu mempunyai makna atau arti yang 

sangat luas. Oleh karena kata memelihara itu juga berarti mem

berikan penghldupan balk Itu merupakan pemberlan sandang, pangan 

dan papan. Selain itu juga kata memelihara dapat diartikan men- 

jaga kesehatan badan agar eupaya anak-anak tetap dalam keadaan 

oehat atau menjaga kesehatan anak-anak dengan cara memberikan 

makanan yang bergizi. Seperti miealnya : ada anak asuh yang men- 

derita saklt, maka menjadi kewajlban pengurus dan pengasuh panti 

asuhan untuk mengobatl atau membawa berobat ke dokter atau rumah 

sakit*. Dalam hal pemberlan pangan, panti aeuhan member! makan 

secara teratur seperti halnya dalam suatu keluarga atau rumah 

tangga. Selain Itu pula dalam pemberlan fasilitas papan untuk 

tjdur yang disediakan oleh pengurus dan pengasuh panti asuhan pun 

tidak mengecewakan bagi anak-anak yang diasuhnya.

13
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Kemudian mengenai kewajiban mendldik, hal ini juga mem

punyai arti memberlkan pendidlkan formal atau menyekolahkan dan 

juga pendidlkan non formal* seperti misalnya : jahlt menjahit, 

reparaei radio, elektro* dan lain sebagainya* Pendidlkan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan kita sebagai mahluk Tuhan yaitu 

pendidlkan agama, seperti misalnya : memberlkan pendidlkan budl 

pekertl dan keimanan, hal ini sangatlah pentlng bagl anak-anak 

agar kelak dapat hidup dengan balk di maeyarakat*

Kewajiban dari pada panti asuhan tersebut kalau kita 

bandingkan dengan paeal 298 ayat 2 BW yang menyatakan : " Bapak 

dan ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak 

mereka yang belum dewasa Maka dari itu setelah kita menge-

tahui kewajiban yang dilakukan oleh penguruc dan pengasuh panti 

aeuhan tersebut apabila kita bandingkan dengan pa6al 298 ayat 2 

bW tersebut, tidaklah jauh berbeda dengan kewajiban yang dilaku

kan oleh orang tua dalam suatu keluarga.

Selanjutnya mengenai masalah tanggung jawab dari pada 

pengurus dan pengasuh panti asuhan terhadap anak asuhnya, hal 

tidak dapat dllepaskan dari 6uatu masalah yaitu apabila anak ter

sebut ditaruh atau diserahkan kepada panti asuhan maka panti 

aeuhan berdasarkan penunjukan sebagai wall dari Balai Harta 

Peninggalan, maka dari itu tanggung jawab dan pengua6aan terhadap 

diri oi anak berada pada pihak panti asuhan. ^

Dengan demikian apabila anak-anak tersebut melakukan per- 

buatan melanggar hukum, maka pihak panti asuhan selaku wall atau 

pengganti kedudukan orang tua dari si anak mempunyai kekuasaan
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sebagai orang tua ataB diri si anak tersebut dapat dipertanggung 

Jawabkan juga, oleh karena pertanggung Jawaban panti aeuhan ter- 

eebut terhadap diri pribadi ei anak yang menjadi tanggung jawab- 

nya . Sebagai contoh : apabila anak tersebut telah nelakukan 

suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain 

maka pihak panti asuhan sebagai vali atau pengganti kedudukan 

orang tua tidak dapat melepaekan tanggung jawabnya.

Dari uraian tersebut di atas maka eaya berpendapat bahwa 

panti asuhan itu dalam melakeanakan kewajlban dan tanggung Jawab

nya itu tidaklah ringan malahan sebaliknya. Seperti yang dikata- 

kan pengurus panti aBuhan, bahwa tanggung jawab itu tidak saja 

pada diri si anak akan tetapi Juga kepada Tuhan, oleh karena 

klta telah meDaksanakan perintahnya untuk menolong sesama umat 

mahluk T u h a n . ^
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KEDUDUKAN ORANG TUA DALAM PEWARISAN 

1. Ahll Warle menurut Undang-undang

Dalam membicarakan masalah harta warisan tidak dapat di- 

pisahkan dengan adanya kematian yang menimpa dlri seseorang.

Dengan adanya kematian eeseorang tersebut maka akan mengakibat- 

kan adanya gangguan keseimbangan pada alaa kerohanlan dan ke- 

goncangan dalam kehldupan maeyarakat pada umumnya dan yang leblh 

khueus lagi pada keluarga yang dltinggalkan* tfetelah adanya ke

matian yang menlmpa se6eorang tersebut maka akan menlmbulkan 

dalam tlap-tlap maeyarakat suatu peraturan hukum mengenai pem- 

bagian harta warisan yang dltinggalkan atau eerlng kita sebut 

dengan hukum waris.

Bilamana ada eeeeorang yang meninggal dunia dan meninggal- 

kan harta kekayaan atau warisan dengan eendirinya akan timbul 

perooalan. Siapakah yang nantinya mengganti kedudukan pewaris, 

dalam hubungannya dengan harta kekayaan tersebut atau dengan 

latn perkataan eiapakah yang berhak mewarie harta kekayaan yang 

dltinggalkan pewaris.

Dalam hal ini, sudah menjadi kebiasaan bahwa yang men- 

jadi ahli waris dari si peninggal harta kekayaan atau warisan 

adalah orang-orang yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan 

yang erat dengan ei peninggal harta kekayaan atau wariean. Sedang- 

kan yang dimak6Ud dengan tali kekeluargaan yaltu tali kekeluarga

an yang berdasarkan persamaan darah. Jadi merekalah yang berhak 

mewarie atas harta peninggalan pewaris. Akan tetapi ada suatu

16
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perkecualian bahva tali kekeluargaan yang tidak berdaearkan per- 

samaan darah Juda dapat mewaris apabila ada suatu ikatan per- 

kawinan. Misalnya : antara suami isteri, di sini antara kedua 

belah pihak tidak mempunyai hubungan darah, mengenai hal ini 

dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya.

Paeal 833 BW menyatakan : " Sekalian ahli waris dengan 

eendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala baraag* 

eegala hak dan aegala piutang si yang meninggal Pasal ini

merupakan suatu perumusan dari suatu adagium atau pepatah dalam 

hukum Porancie dahulu yang berbunyi " Le mort saieit le vif M 

yang mempunyai arti bahwa yang meninggal dunia itu diganti oleh 

yang masih hidup,

Jika ada orang yang meninggal dunia maka segala miliknya 

pada waktu la meninggal itu dengan eendirinya beralih kepada ahli 

warienya yang masih hidup. Pengertian ini di dalam kepustakaan 

hukum disebut " Saisine ,r. Jadi segala apa yang menjadi milik 

ahli warisnya, apabila ei pewarie itu meninggal tanpa meninggal

kan teotamen atau surat wasiat,

Menurut BW ahli waris atau stapn yang berhak mewarie itu 

ada ? yaitu :

1 , karena ketentuan undang-undang yang disebut segabai ahli waris 

ab-inteetato;

?, karena ditunjuk dalam eurat wasiat atau testamen yang disebut 

sebagai ahli waris testamenter.

Pi sini akan saya mulai dengan pembahasan mengenai siapa-eiapa 

yang termasuk dalam ahli waris ab-inteetato, Seperti yang telah
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disebutkan di dalam pasal 832 BW bahwa yang menjadi ahli waris 

ab-inteetato itu ialah : " Menurut undang-undang yang berhak 

untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga eedarah, baik eah, 

tnaupun luar kawin dan si euami atau isteri yang hidup terlama, 

semua menurut peraturan tertera di bawah ini

Dengan demikian ahli waris menurut undang-undang itu ia

lah para keluarga yang mempunyai hubungan darah dan euami atau 

isteri yang hidup terlama. Dan seandainya dalam keluarga ter- 

sehut tidak diketahui hubungan darah diantara keluarganya, euami 

atau isteri tidak ada yang masih hidup maka harta warisan ter

sebut jatuh pada negara dengan kewajiban atau 6uatu beban untuk 

melunaei hutang-hutang pewari6 eejauh harta warisan tersebut men- 

cukupinya.

Mengenai kedudukan Janda dalam masalah penerimaan harta

warisan, dahulu paeal 832 ayat 1 BW menentukan sebagai berikut :

Bahwa janda baru akan mendapat bagian harta warisan almarhun 
euami atau isterinya bilamana tidak dltinggalkan sanak ke
luarga sedarah dari pewarie eampai derajat yang ke 1 2 , te- 
tapi setelah di Nederland dikeluarkan undang-undang pada 
tahun 1933 yang mengakibatkan timbulnya euatu Staatblad di 
sini yaitu Staablad tahun 1935 nomor i+8 6, maka dengan 
demikian pasal tersebut mengalami perubahan seperti apa yang 
kita baca eekarang ini di dalam pasal 832 BW. ^

Jadi kini ahli waris menurut undang-undang adalah sanak keluarga

samapi derajat yang ke 6 dan si janda, sedangkan yang dimaksud

dengan sanak keluarga itu adalah sanak keluarga yang sedarah dan

bukan berarti sanak keluarga semenda 6eperti ; menantu, mertua,

anak tiri, dan eebagainya itu tidak pernah menerima bagian harta

warisan karena kekuatan hukum, mereka hanya dapat menjadi ahli

warie testamenter. fiudangkan yang diartikan dengan sanak keluarga
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semenda Itu adalah orang-orang yang menjadi eanak keluarga karena 

adanya perkawinan, Jadi mereka itu bukan ahli waris ab-intestato. 

Misalnya : apabila seseorang meninggal dunia sedangkan anak per- 

empuannya yang sudah menlkah meninggal leblh dahulu eebelum ia 

(pewaris) maka suaml dari anak perempuan ini atau menantu dari 

pewaris tidak berhak atas harta wariean tersebut, tetapi apabila 

dari perkawlnan tersebut telah terlahir anak-anak maka mereka 

itu mewaris menggantikan ibunya yang eudah meninggal. Undang- 

undang menamakan hal yang demikian itu sebagai pewarisan karena 

penggantian tempat (plaatevervu]ling)* Jadi dengan demikian eudah 

jelaslah kiranya bahwa yang diperhatikan lebih dahulu sebagai 

ahli warie dari pewaris adalah eanak keluarga sedarah yang ter- 

dekat sedangkan eanak keluarga yang lain (seteruenya) akan di- 

anggap oleh undang-undang nebagai ahli waris*

Undang-undang membagi keluarga sedarah itu dalam 4 golong- 

an dan akan memnaggil mereka secara berurutan menurut susunannya 

untuk menerima harta warisan, Mengenai ke k golongan tersebut 

di atae adalah :

1 . anak-anak dan atau keturunannya serta suami atau ieterl yang 

hidup terlama;

?, orang tua (ayah dan atau Ibu) dan 6audara-saudara 8ekandung 

dan atau keturunannya;

3 . kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garle lurue ke- 

ata6;

4. eanak keluarga dalam garle ke eamping sampai dengan derajat

i c 16 yang ke 6.
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Sedangkan mengenai dasar hukum dari pada golongan-golongan ter

sebut di ataa dlatur sebagai berikut :

Golongan ke I diatur dl dalam pasal 852 BW yang menyata- 

kan sebagai berikut :

Anak-anak atau eekalian keturunan mereka, biar dilahirkan 
dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua 
Orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka 
selanjutnya dalam garie lurus ke atas, dengan tiada perbeda- 
an antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan ber- 
dasarkan kelahiran lebih dahulu.

Menuerut ketentuan tersebut di atas, golongan ke I yang terdiri 

dari suami atau isteri dan anak keturunannya yang sah dari pe

waris, akan menutup keinginan mewaris dari keluarga yang lain 

dan seterusnya* Di samping. itu di dalam pa6al tersebut ditekan- 

kan, bahwa dalam hal mewaris tidak dibedakan apakah itu anak 

laki-laki ataukah perempuan, dan apakah anak tersebut tertua 

atau anak termuda akan mendapat bagian yang sama besarnya* 

Sedangkan mengenai suami atau isteri yang hidup terlama untuk 

dapat mewaris dengan pewaris harus mempunyai hubungan kekeluarga- 

an suami isteri pada saat si pewaris meninggal dunia* Suami atau 

isteri yang sudah tidak dalam ikatan perkawinan lagl dengan pe

waris artinya sesudah perceraian meja dan ranjang atau tempat 

tldur, tidak mewaris* Dahulu suami atau Isteri dapat menjadi 

waris dari suami atau isterinya, apabila tidak ada sanak keluarga 

sedarah sampai dengan derajat yang ke 12* Dengan dlkeluarkannya 

Staatblad tahun 1935 nomor 486, maka sekarang ouami atau isteri 

dapat mewarie dari suami atau isterinya apabila ditinggalkan 

sanak keluarga eampai dengan derajat yang ke 6 . Dan baru sejak 

tahun 19V), menurut hukum kita euami atau isteri itu memperoleh

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  
MUNGKINKAH SUATU YAYASAN PANTI ASUHAN BERKEDUDUKAN 
SEBAGAI WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (BW) ? 

INDARTONO DHARMA SETIAWAN



21

bagian yang sama dengan bagian yang diteriraa oleh anakt persama-

an ini hanyalah diadakan eepanjang yang mengenai pewarisan karena 

18
kematian*

Kemudian mengenai golongan ke II yaitu orang tua dan

eaudara-saudara sekandung dan anak keturunannya, golongan ini

baru dapat mewarie bila aeeeorang meninggal tanpa meninggalkan

euami atau Isteri dan keturunannya atau mereka itu semuanya me-

nolak atau tidak pantaa (onwaardig) untuk menerima warisan, maka

oleh undang-undang akan dipanggil orang tua, eaudara-saudara ee-

kandung laki-laki atau perempuan dan keturunan dari saudara laki

atau perempuan. Daear hukum dari golongan tersebut di atas di-

atur di dalam pasal 85*4 BW yang menyatakan :

Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
keturunan maupun euami atau iateri, eedangkan bapak dan 
ibunya masih hidup, maka masing-maeing mereka mendapat se- 
pertiga dari warisan, jika ei meninggal hanya meninggalkan
seorang saudara laki^atau perempuan, yang mana mendapat se- 
pertiga eelebihnya*

Menurut ketentuan tersebut di ataa maka orang tua akan mendapat

aepertiga bagian harta. warisan apabila el pewarl6 meninggal

hanya mempunyai seorang saudara laki atau perempuan yang memper-

oleh sepertiga bagian yang lainnya. Kemudian apabila si pewarie

meninggal dengan meninggalkan lebih dari seorang saudara se~

kandung maka orang tua (ayah dan lbu) masing-maeing akan men-

dapatkan 1A  bagian dan eelebihnya menjdai bagian eaudara-

saudaranya, hal ini diatur di dalam pasal 85^ ayat 1 BW. Jika

8alah satu dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih

dahulu maka orang tua yang masih hidup terlama akan mendapat 1 /2

bagian harta warisan, apabila ei pewaris meninggal hanya me-
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ninggalkan seorang saudara, dan akan mendapat 1/4 bagian apa

bila dua atau lebih dari saudara yang dltinggalkan. Dan akan men

dapat seluruh bagian harta varlsan apabila el pewaris meninggal 

tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri maupun saudara 

laki atau perempuan seperti disebutkan di dalam pasal 859 B** 

Selanjutnya untuk golongan ke III yaitu kakek dan nenek 

atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atae, yang dalam hal 

ini pada dasarnya bahwa harta warisan itu kemudian dibagi dalam 

dua bagian dl mana separuh yang pertama untuk keluarga pihak 

ayah dan yang lainnya untuk keluarga dari pihak garis ibu* Kedua 

paruhan tadi haruslah dianggap dan diperlakukan berdiri sendiri 

dan terpisah satu dengan yang lainnya, eebagaimana bagian itu 

merupakan seluruh harta penlnggalan dari pewaris. Keluarga yang 

terdekat pada masing-maslng gari6 (pihak) akan menefima paruhan 

yang merupakan bagiannya tanpa diperhatikan bahwa la ada dalam 

derajat yang mana atau berlainan dengan si pewaris, hal ini di- 

atur di dalam paeal 853 BW,

Golongan yang terakhir atau golongan ynag ke IV sebagai 

ahli wari6 yaitu : eanak keluarga da'am garis ke samplng eampai 

dengan derajat yang ke 6. Pada golongan ke IV ini akan mendapat 

harta warisan apabila golongan ke III tidak ada sama sekali maka 

harta wariaan akan jatuh pada saudara sepupu dari ei wafat yaitu 

yanp sekakek atau 6©nenek (keluarga tingkat ke 4), dan seandai- 

nya keluarga ini pun juga tidak ada maka harta warisan tersebut 

akan jatuh pada keluarga sampal dengan derajat atau tingkat yang 

ke 6* Sedangkan mengenai eanak keluarga dari pewaris yang mem

punyai hubungan keluarga dengan pewaris yang melebihi dari

22
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derajat yang ke 6 tidak berl.ak mewarie, hal ini diatur di dalam 

paeal 861 BW,

Dari uraian tersebut di ataB nampak Jelaalah sudah bahwa 

antara anak (golongan ke I) dengan orang tua (golongan ke II) 

mempunyai kaitan atau hubungan yang erat, maka pembahasan ee- 

lanjutnya akan menyangkut masalah hubungan hukum antara anak 

dengan orang tua yang dikaitkan dengan masalah waris mewarie*

2- Hubungan Hukum antara Anak dan Orang Tua

Dalam maslah anak dan orang tua maka tidak dapat dilepas- 

kan dengan masalah hubungan hukum antara kedua belah pihak* Hal 

ini disebabkan adanya akibat yang akan timbul dikemudian hari, 

seperti misalnya : dalam masalah pewarisan yang dalam hal ini 

merupakan pokok pembahasan dalam penuliBan ini* Di sini akan 

6aya bahas tentang anak kandung dan anak angkat (adopsi) dalam 

hubungan hukumnya dengan orang tua.

a. Anak kandung

Sobolumnya perlu saya kemukakan terlebih dahulu mengenai 

apa yang dimaksudkan dengan anak kandung itu. Pengertian anak 

kandung adalah anak yang lahir dari adanya perkawinan yang eah 

antara kedua orang tuanya* Jadi pada prinsipnya anak kandung itu, 

anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan mempunyai 6eorang ayah 

yang mana antara ayah dan ibunya itu mempunyai suatu ikatanper- 

kawinan yang sah.

Apabila anak kandung tersebut kita hubungkan dengan masa

lah pewarisan yang menjadi pokok dari pembahasan ini maka pada 

dasarnya anak kandung itu menjadi waris dari orang tuanya.

23
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Apakah anak kandung itu dapat menjadi warie dari orang tuanya, 

hal ini dipengaruhi dengan adanya suatu maelah yaitu yang me- 

nyangkut maealah perkawinan yang dilakukanoleh kedua orang tua- 

nya (ayah dan ibunya). Mengenai perkawinan tersebut apakah per

kawinan ayah dan ibunya tersebut dilakukan eecara eah atau tidak 

sah, eebab hal ini mempunyai akibat yang berbeda pula di dalam 

masalah pewarisan. Apabila perkawinan antara ayah dan ibunya itu 

dilakukan eecara sah maka anak yang dilahirkan itu adalah anak 

kandung yang sah dan eebaliknya apabila perkawinan orang tua 

anak tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan adalah anak 

luar kawin. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 42 undang- 

undang nomor I tahun 1974 yang menyatakan : " Anak yang eah ada

lah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

k n 20 yang sah ",

Jadi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah 

pada dasarnya tidak berhak eebagai waris yang sah dari orang tua 

kandungnya. Sedangkan anak yang sah baik itu anak laki-laki atau 

perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tua yang melahir- 

kannya, mereka berhak ata6 harta warisan dari orang tuanya bahkan 

eelain itu masih dapat menerima bagian dari harta warisan dalam 

bentuk pemberlan harta bawaan atau pemberian hibah wasiat (tes- 

taman). Akan tetapi apabila anak yang dilahirkan di luar per

kawinan maka 6eeua3 dengan pasal J*3 ayat 1 undang-undang nomor I 

tahun 1 9 74, bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut undang- 

undang, anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu dapat men-
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jadi warie dari ibunya atau keluarga ibunya*

Menurut BW ada 3 macam anak yaitu : 1. anak eah; 2, anak 

luar kawin yang diakui eelaku anak; dan 3 * anak luar kawin yang 

tidak diakui**^

Dari ke 3 macam anak tersebut di atas maka sudah Jelae 

bahwa anak eah itu menjadi waris dari kedua orang tuanya, sedang- 

kan anak luar kawin yang diakui eelaku anak baik oleh ibunya 

saja maupun oleh ayah dan ibunya akan tetapi tidak dieahkan 

dapat mewarie dari kedua orang tuanya, akan tetapi bagian yang 

ia terima tidak boleh merugikan bagian anak Bah, hal ini seeuai 

dengan ketentuan paeal 863 BW. Sedangkan mengenai anak luar kawin 

yang tidak diakui maka eesuai dengan ketentuan paeal 867 BW, 

bahwa anak tersebut eama eekali tidak berhak atas harta warisan 

dari orang tuanya, dan eebanyak-banyaknya hanya mendapat sekedar 

nafkah yang mencukupi untuk penghidupannya.

b. Anak angkat Cadopsi)

Seperti kita ketahui bahwa BW tidak mengenai tentang anak 

angkat, akan tetapi diantara orang -orang Tionghoa terdapat ke- 

biasaan untuk mengangkat anak laki-laki jika ia sendiri tidak 

mempunyai anak laki-laki. Maksud dari tindakan ini ialah agar 

aupaya anak itu dapat melanjutkan nama keluarga. Dengan demikian 

anak tersebut juga harue memakai nama keluarga dari orang yang 

mengangkat. Bentuk hukum dari pengangkatan anak ini disebut : 

udopsi.

Herhubungan dengan ini bagi orang-ornga Tionghoa yang 

pada umumnya tunduk pada Burgerlijk Wetboek (BW) maka diadakanlah

25

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  
MUNGKINKAH SUATU YAYASAN PANTI ASUHAN BERKEDUDUKAN 
SEBAGAI WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (BW) ? 

INDARTONO DHARMA SETIAWAN



26

peraturan tersendiri di dalam Staadblad tahun 1917 nomor 129

bagian II mengenai pengangkatan anak (adopei). Menurut pasal 12

dari peraturan ini, anak angkat itu dieanakan sama eekali dengan

22
seorang anak kandung. Jadi anak yang diadopei ini kedudukannya 

di dalam hukum sama seperti dengan anak yang lahir di dalam per- 

kawinannya eondiri, jadi beretatus aebagai anak aah. Dengan 

demikian ia berhak mewarie dari orang tua angkatnya, tetapi ia 

tidak berhak mewarie dari orang tua kandungnya sebab hubungan 

hukum dengan orang tua asalnya sudah putue akibat adopei ter- 

eebut.

Hal ini sangat berbeda dengan pengangkat anak nenurut 

hukum adat bagi orang-orang Indonesia aeli. Seorang anak angkat 

menurut hukum adat tetap berhak mewaris atas harta warisan yang 

dltinggalkan oleh orang tuanya eendiri, eeperti yang pernah di- 

putue oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Oktober 1937 

(‘i1. ll+b halaman 307).^  Akan tetapi ada Juga dalam hukum adat 

bahwa anak angkat itu tidak dapat mewarie dari orang tua kandung- 

nya, seperti yang terjadi pada hukum adat Bali tentang pengangkat- 

ana anak atau yang sering disebut dengan " Nyenta Nayang n*

Dengan perbuatan hukum Nyenta Nayang tersebut, status seorang 

annk berubah, perbuatan ini terJadi dengan perbuatan hukura ber- 

ganda yaitu :

1 . perbuatan hukum v/m/; b^rtuju*n melepnekan anak yang bereangkut- 

an dari ikatan keluarganya;

2 . memaaukan anak itu ke dalam lingkungan keluarga yang meng

angkat yang dinaraakan M diperas "♦

Dari perbuatan hukum tersebut di atas maka eebagai akibat dari
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penganhkatan anak itu adalah bahwa anak tersebut eepenuhnya men

jadi anggota keluarga yang mengangkat, dan terutama dipandang 

dari audut hukum warie, bahwa hubungan anak itu dengan orang 

tua kandungnya diputuekan, Dengan eendirinya anak tereebut tidak 

dapat mewaris dari orang tua kandungnya.21f

3* Kewajlban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Dalam membicarakan maealah ini maka yang menjadi daear 

adanya alaean kewajlban dan tanggung Jawab orang tua terhadap 

anaknya itu terdapat dalam hubungan hukum yang timbul pada akibat- 

akibat kekuasaan orang tua terhadap prlbadl anak, dan hal ini 

diatur di dalam Buku I titel XIV BW terutama paeal 298 dan 

paeal ?99

Pasal 298 BW menyatakan : " Si bapak dan ei ibu, kedua- 

nya wajib memelihara dan mendidik eekalian anak mereka yang belum 

dewasa Dan selanjutnya di dalam pasal 299 BW dinyatakan :

" Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai 

la menjadi dewaea, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, 

eekedar mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu 11

Dengan demikian dari paeal 298 BW dapat dieimpulkan bahwa 

orang tua mempunyai kewajlban untuk memelihara dan mendidik anak- 

anaknya sampai anak itu meerderJarig, eerta mendidik anak-anak 

itu agar dikemudian hari menjadi anak yang balk. Jadi di sini 

orang tua berkewajiban menganaei anak-anaknya agar tidak melaku- 

kan suatu perbuatan melanggar hukum. Kemudian dari paeal 299 BW 

dapat dieimpulkan bahwa kekuasaan orang tua itu hanya ada ee- 

lama perkawinan orang tua itu maeih utuh, dan apabila perkawin-
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an orang tuanya putus maka anak-anak yang masih minderjarig itu 

berada di bawah kekuaaaan wall. Terhadap perbuatan nelanggar 

hukum dari anak-anak dan orang yang berada di bawah aeuhan, hal 

ini seperti dinyatakan di dalam paeal 1367 ayat 2 BW : » Orang 

tua dan wall bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebab- 

kan oleh anak-anak belum dewaea, yang tinggal pada mereka dan 

terhadap siapa mereka itu melakukan kekuaaaan orang tua atau 

wall " . 26

Dari ketentuan tersebut di atas maka menjadi jelas, bahwa 

orang tua itu berkewajiban mengawasi dan membimbing anak-anaknya

a^ar supaya menjadi anak yang balk. Jadi orang tua mempunyai ke

wajiban untuk turut serta memelihara keeeimbangan neraca per- 

gaulan hidup maeyarakat, dan menghindarkan kegoncangan keee

imbangan itu dari gan/'guan yang mungkin ditimbulkan oleh anak- 

anaknya dengan jalan mendidik dan mengasuh anak-anaknya agar 

supaya nanti bertingkah laku yang baik dalam maeyarakat, Dan 

6ebaliknya orang tua itu mempunyai suatu hak yaitu hak untuk 

menyerahkan anaknya itu ke rumah pendidikan, apabila si bapak 

atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua Itu 6udah tidak 

mampu lagi, seperti di6ebutkan di dalam pasal 302 BW,
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KEDUDUKAN PANTI ASUHAN DALAM PEWARISAN

Seperti kita ketahui bahwa panti asuhan itu berperan se

bagai pengganti kedudukan orang tua dari anak yang diasuh* Oleh 

karena panti aeuhan itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 

kedudukan orang tua dalam suatu keluarga, maka dengan eendirinya 

sebagai akibat dari adanya pereamaan kedudukan dengan orang tua 

tersebut, tidak. dapat dllepaskan dari hak dan kewajlban yang- 

harus dilakeanakan sebagaimana halnya orang tua. Untuk lebih 

jelasnya sampai sejauh mana hal tersebut, dapat kita ketahui 

dari pembahasan di bawah ini,

1. Hubungan Hukum antara Panti Asuhan dan Anak Aeuh

Dalam masalah hubungan hukum antara panti asuhan dengan 

anak aeuh apabila ditinjau dari segi yuridi6 formal memang tidak 

mempunyai hubungan hukum yang berdasarkan adanya hubungan darah, 

seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang dalam maaalah 

pewarisan. Akan tetapi apabila kita tinjau dari segi yang lain 

yaitu mengenai hak dan kewajlban serta tanggung jawab yang harus 

dilakukan oleh panti asuhan, maka dl sini akan menlmbulkan ada

nya hubungan hukum antara kedua belah pihak* Seperti adanya 6uatu 

pendapat yang menyatakan : " Bahwa tlap-tiap hubungan hukum itu

mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak la merupakan suatu hak

27
dan dilain pihak ia merupakan suatu kewajlban n . Demikian Juga 

halnya dpngan panti aeuhan di satu pihak dan anak yang diasuh 

dilain pihak terjadi hak dan kewajlban yang harus dilakukan.

BAB III

29
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Sebelum kita membicarakan masalah hak dan kewajiban yang berkait- 

an erat dengan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak, 

maka di sini akan saya kemukakan lebih dahulu mengenai anak-anak 

yang diasuh di panti a6uhan, dalam hal ini ada beberapa macam 

anak yaitu :

1 . anak titipan, hal ini disebabkan orang tuanya terlalu eibuk 

atau ada hal-hal tertentu sehingga penguruean dan pengawasan 

anak diserahkan kepada pihak panti asuhan;

2 . anak yang masih mempunyai orang tua akan tetapi orang tuanya 

tidak mampu lagi untuk memberikan pembiayaan hidup dan biaya 

pendidikannya;

3. anak yang torlantar atau anak yang tidak la^i mempunyai orang

pO
tua dan sanak keluarganya tidak diketahui,

Pada masalah yang ke I yaitu anak asuh yang hanya merupa- 

kan anak titipan, orang tua kandungnya berkewajiban untuk mem

berikan biaya hidup anak tersebut. EJiaya itu diserahkan kepada 

pihak panti asuhan untuk dipergunakan bagi kepentingan si anak 

tersebut. Jelasnya bahwa pihak panti asuhan itu hanya merupakan 

pelaksana dan pengawas terhadap kehidupan anak tersebut eehari- 

hari. Atau dengan kata lain bahwa orang tua kandungnya tidaklah 

torlepas dari hak dan kewajibannya selaku orang tua, maka dari 

itu hubungan hukum antara anak dan orang tuanya tidaklah putue, 

Apabila terjadi, orang tuanya meminta anak tereebut ketika anak 

masih dalam asuhan di panti asuhan maka pihak panti asuhan pun 

akan memberikan pertanggung jawaban selama anak diasuh di panti 

asuhan kepada orang tuanya.
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. Kemudlan mengenai masalah yang ke 2 yaitu anak yang orang 

tuanya masih hidup akan tetapi orang tuanya tidak mampu lagu 

untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan. Dalam hal ini pihak 

panti asuhan akan menerima anak tersebut dengan rasa aenang, 

sesuai dengan fungsinya yaitu membantu dan menolong anak-anak 

yang membutuhkan pertolongan. Pihak panti asuhan wajib mengulur- 

kan tangan terhadap anak yang demikian itu. Panti asuhan ber- 

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut; di 

samping itu juga berkewajiban untuk memberikan biaya hidupnya 

dan menanggung kebutuhannya atau keperluan sehari-hari* Di atas 

telah saya kemukakan bahwa anak-anak tersebut masih mempunyai 

orang tua kandung, akan tetapi dieebabkan orang tuanya tidak 

mampu lagi untuk memberikan biaya hidup dan pendidikannya, maka 

orang tua menyerahkan anaknya tersebut kepada pihak panti asuhan. 

Oleh karena anak tersebut telah dieerahkan kepada pihak panti 

asuhan maka selanjutnya pihak panti asuhan bertanggung jawab 

atae biaya hidup dan pendidikan terhadap anak tersebut. Panti 

asuhan memberikan biaya hidup dan pendidikan terhadap anak ter

sebut sampai si anak dapat mencari atau memperoleh nafkah dan 

dapat membantu orang tua kandungnya.

Orang tua yang tidak dapat melaksankan kewajibannya ter

hadap anak yang disebabkan ketidakmampuan mereka dalam hal me- 

menuhi kebutuhan anak akan biaya hidup dan pendidikan, tidaklah 

mempengaruhi hubungan hukum anak dengan orang tuanya, Jelasnya 

hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tidaklah putus 

meskipun anak tersebut borada dalam asuhan pihak panti asuhan.
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Akhirnya mengenai masalah yang ke 3 yaitu anak yang ter

lantar atau anak yang tidak lagl mempunyai orang tua dan sanak 

keluarganya tidak diketahui. Pihak panti aeuhan eesuai dengan 

fungsinya akan menolong dan raeraelihara anak-anak yang terlantar 

tersebut. Di sini akan timbul masalah yaitu apabila anak yang 

terlantar tersebut selama masih belum diketemukan orang tuanya 

atau sanak keluarganya, maka pihak panti aeuhan berkewajiban 

untuk menolong dan memeliharanya. Seandainya anak tersebut dapat 

diketemukan oleh orang tuanya atau sanak keluarganya maka anak 

tersebut akan diserahkan kepada orang tua atau sanak keluarga

nya, atau untuk diminta keeediaanya membantu dan ikut serta mem

biayai atau menanggung beban penghidupannya, Tentu saja dalam 

hal pembuktian sebagai orang tua atau sanak keluarga dari si 

anak tersebut harue dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik, 

Hal ini untuk menghindari adanya orang-orang yang mengaku se

bagai orang tua atau sanak keluarga dari si anak tersebut. Se- 

lama anak tersebut tidak diketemukan orang tuanya atau sanak 

keluarganya maka pihak panti asuhan akan bertanggung jawab atau 

menanggung biaya penghidupan dan biaya pendidlkan 6i anak, maka 

dengan eendirlnya anak tersebut akan berada di bawah kekuasaan 

pihak panti asuhan. Hal ini disebabkan adanya hubungan hukum 

yang timbul dari hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu antara pihak panti asuhan dengan anak yang ter

lantar tersebut. Dari hak dan kewajiban tersebut di atae ter- 

jadi hubungan antara anak dengan orang tua, yang dalam hal ini 

pihak panti asuhan dianggap atau berkedudukan sebagai pengganti
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orang.tua* Hal inilah yang menyebabkan putusnya hubungan hukum 

antara anak dengan orang tua kandungnya, yang dieebabkan tidak , 

bertanggung jawabnya orang tua kandung anak tersebut. Hal itu 

pulalah yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara anak 

asuh dengan pihak panti aeuhan atau dengan kata lain dapat di- 

katakan timbullah hubungan hukum dengan pihak panti aeuhan ee- 

bagai orang tua yang bertanggun jawab atas pemeliharaan dan 

pendidikan si anak tersebut.

Setelah kita mengetahul beberapa hal tentang anak yang 

berada dalam asuhan atau kekuasaan pihak panti asuhan, maka untuk 

eelanjutnya akan saya jelaskan mengenai hak dan kewajiban apa 

eaja yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara anak 

asuh dengan pihak panti asuhan selaku pengganti kedudukan orang 

tua, yang menyebabkan adanya hubungan hukum diantara kedua belah 

pihak.

Seperti apa yang telah 6aya kemukakan dalam pembahasan 

Bab I, tentang kewajiban dari pada panti asuhan yaitu memelihara 

dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berada di bawah 

kekuasaan dan tanggung jawabnya. Dalam hal Ini kata memelihara 

Itu mempunyai arti yang sangat luas yaitu seperti miealnya : 

memberi makan, menjaga kesehatan, dan memberi tempat untuk ber- 

teduh bagi anak-anak. Begitu juga kata memberikan pendidikan 

mempunyai arti bahwa pihak panti asuhan berkewajiban untuk 

menyekolahkan atau memberikan kursus-kursus ketrampilan dan juga 

dibwrikan pendidikan agama untuk menanamkan rasa ke imanan ter

hadap diri pribadi ei anak.
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. Mengenai hak-hak yang ada pada pihak panti asuhan, seperti 

seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang tercela dan 

pihak panti aeuhan telah memberikan peringatan berulang kali 

tetapi si anak masih saja melakukannya maka pihak panti aeuhan 

dengan segala kewenangannya akan mengembalikan anak tersebut ke* 

pada orang tuanya atau dititipkan kepada panti aeuahn khusus 

(tempat pendidlkan anak nakal). Hal tersebut di atas disebabkan 

adanya kekuasaan yang ada pada pihak panti asuhan, yang mana 

pihak panti asuhan itu mempunyai kedudukan sebagai pengganti 

orang tua atau wali si anak tersebut. Selain hak tersebut di 

atas pihak panti asuhan berhak pula untuk menolak permintaan si 

anak yang melebihi batas kemampuan dari pada pihak panti asuhan. 

Dan eebaliknya anak-anak juga mempunyai kewajiban terhadap peng- 

urue atau pengasuh panti asuhan yang bertindak sebagai pengganti 

orang tua atau wali yaitu kewajiban untuk menghormati dan men- 

jujung tinggi nama baik pengurus dan pengasuh panti asuhan.

Selain kewajiban yang saya sebutkan di atas, masih ada 

kewajiban yang dilakukan oleh seorang anak yaitu kewajiban untuk 

memelihara orang tua (pengasuh panti asuhan). Di sini kata me- 

melihara itu mempunyai maksud ikut serta membantu sesuai dengan 

kemampuannya demi kelangsungan hidup dari pada panti asuhan di 

mana ia dahulu diasuh. Sebagai salah satu contoh : ada seorang 

anak yang dahulu diasuh di Panti Asuhan Kristen Jawa Timur di 

Surabaya yang 6ekarang telah mampu dan mempunyai penghasilan

yang layak, yang mana ia dalam waktu-waktu tertentu telah men*-

29
borikan bantuan keuangan. Dari suatu contoh tersebut di ata6
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maka eaya berkesimpulan bahwaeanya hal yang demikian itu merupa

kan bakti seorang anak terhadap orang tuanya (yang dalam hal ini 

pihak panti asuhan yang bertindak sebagai pengganti kedudukan 

orang tua atau wall).

Mengenai hak-hak dari pada si anak, selama anak tersebut 

berada dalam kekuasaan pihak panti asuhan maka anak-anak mem

punyai hak untuk menggunakan earana dan fasilitas yang ada di 

panti asuhan dan yang penting hak untuk menuntut ilmu, di sini 

pembiayaannya menjadi tanggungan pihak panti asuhan* Untuk si 

anak dalam hal menggunakan haknya tersebut harus memperhatikan 

kemampuan pihak panti asuhan atau dengan kata lain anak tidak 

dapat menuntut haknya melebihi kemampuan dari pada pihak panti 

asuhan yang bertindak sebagai pengganti kedudukan orang tua atau 

w?Oi r>i anak,

Dari uraian tersebut di atas maka kalau kita lihat ketentu

an dari paeal 298 ayat 2 dan pasal 299,BW; pasal 298 ayat 2 BW 

menyatakan : " Bahwa 6i bapak dan ibu, keduanya wajib memelihara 

dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa ", Dan pasal 

299 BW menyatakan : ” Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap- 

tl.^p anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah ke

kuasaan mereka, sekedar mereka itu tidak dibebaekan dari kekuasa

an itu 11.

Sedangkan mengenai kewajiban dari si anak, dapat klta 

lihat pada ketentuan di dalam pasal 298 ayat 1 BW yang menyata

kan : H Tiap-tiap anak dalam, umur berapapun juga, wajib menaruh

kehormatan dan kese^anan terhadap bapak dan ibunya Dan juga
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di dalam pasal 321 BW menyatakan : " Tiap anak wajib untuk mem

ber! nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah 

dalam garis lurus ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskln 

Mengenai hak yang ada pada diri si anak, yaitu anak-anak 

berhak mendapatkan asuhan dan didikan dari kedua orang tuanya, 

di eini kata asuhan dan didikan itu mempunyai arti bahwa si anak 

itu mendapatkan rasa kaslh sayang dan berhak untuk memperoleh 

pendidlkan atau menuntut ilmu sepanjang memenuhi kemampuan dari 

pada orang tuanya,

Dengan demikian apabila kita bandingkan antara hak dan 

kewajiban yang dilakukan oleh pihak panti asuhan dengan hak dan 

kewajiaban yang dilakukan oleh orang tua, dan seperti dalam ke- 

tentuan-ketentuan tersebut di atas maka tidaklah jauh berbeda 

antara yang dilakukan oleh pihak panti asuhan dengan yang di

lakukan oleh orang tua pada umumnya.

2. Akibat dari Adanya Hubungan Hukum antara Anak Asuh dan 

Panti Asuhan dalam Pewarisan

Dalam masalah akibat adanya hubungan hukum ini, maka kita 

tidak dapat melupakan dongan adanya status atau kedudukan anak- 

anak yang berada di dalam panti asuhan tersebut.

Seperti yang telah saya kemukakan dalam sub-bab 1 dari 

Bab III, bahwasanya di dalam panti asuhan itu terdapat beberapa 

katagori bagi anak-anak yang diasuh di panti asuhan. Hal inilah 

yang menurut hemat saya dapat mengakibatkan adanya perbedaan 

dalam hal adanya harta kekayaan atau harta warisan seandalnya 

(p;aris bawah penulis) si anak meninggal dunia dengan meninggal-
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kan harta*

Pada masalah anak yang statusnya di dalam panti asuhan 

itu hanya merupakan sebagai anak titipan dari orang tuanya ke

pada pihak panti asuhan, yang mana orang tua dari anak tersebut 

masih hidup dan tealh melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung 

Jawabnya sebagaimana halnya orang tua pada umumnya, maka hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya tidaklah putus*

Dalam masalah yang akan saya kemukakan ini adalah masalah 

harta warisan atau harta penlnggalan yang ditinggalkan oleh si 

anak* Perlu saya terangkan bahwa ada suatu kemungkinan si anak 

selama dalara asuhan pihak panti asuhan telah memperoleh harta 

kekayaan yang didapat dari menabung atau dari hasil karyanya 

mengikuti perlombaan, dan suatu ketika mendapatkan hadiah-hadiah 

yang sal ah satu dari ahdiah tersebut berupa uang atau berupa 

buku tabanas* Dari kemungkinan tersebut di atas bagaimana menge

nai kelanjutan harta kekayaan atau harta penlnggalan dari anak 

tersebut, apabila 6i anak tersebut meninggal dunia* Seperti apa 

yang telah dinyatakan dalam undang-undang bahwa dengan adanya 

kematian seseorang maka akan menimbulkan pewarisan* Dengan ada

nya kematian anak tersebut, maka akan menimbulkan masalah menge

nai siapa yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan atau 

harta penlnggalan si anak itu*

Di atas telah saya kemukakan bahwa anak tersebut hanya 

sebagai anak titipan atau anak yang dititipkan oleh orang tuanya 

kepada pihak panti asuhan maka jelas kiranya apabila ada harta 

yang ditinggalkan si anak akan jatuh kepada pihak orang tua se-
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sebagai ahli waris golongan ke II menurut ketentuan undang- 

undang, dengan ketentuan apabila anak tersebut belum kawin dan 

tidak mempunyai keturunan, Apabila anak tersebut telah kawin 

dan mempunyai anak keturunan maka dengan sendirinya yang akan 

menjadi ahli waris itu adalah janda suami atau isteri dan anak 

keturunan yang akan mendapatkan harta warisan tersebut.

Dengan demikian pihak panti asuhan itu tidak mempunyai 

hak untuk mendapatkan atau memperoleh bagian dari harta yang di- 

tinggalkan oleh anak tersebut* Akan tetapi ada suatu hal yang 

tidak boleh dilupakan, seperti yang telah ditentukan dalam undang- 

undang mengenai pewarisan yaitu tentang siapa-siapa yang dapat 

menjadi waris yaitu : 1 . karena adanv* huhuntfan darah dengan 

pewariB, dan yang ke 2 . karena adanya suatu testamen atau yang 

disebut dengan ahli waris testamenter* Dengan demikian apabila 

ada testamen yang dibuat oleh pewaris yang ditujukan kepada 

pihak panti asuhan, maka pihak panti asuhan itu akan mendapatkan 

bagian harta warisan, yang disebut dengan ahli waris testamenter.

Kemudian mengenai masalah akibat hukum dari adanya hubung

an hukum dari anak yang termasuk dalam katagori ke ? yaitu anak- 

anak yang berada di panti aeuhan yang dlsebabkan ketidakmampuan 

kedua orang tuanya untuk melakukan kewajibannya terhadap anak,

Dalam masalah ini apabila terjadl seeuatu dan mengakibat- 

kan meninggalnya si anak dengan meninggalkan harta, maka siapa 

yang akan mendapatkan harta tersebut* Misalnya : harta yang di- 

tlnggalkan si anak itu diperoleh dari hasil menabung atau diper- 

oleh dari hadiah-hadlah karena mengikuti perlombnan. Dengan me-
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ninggalnya si anak tersebut maka siapa yang akan nendapatkan 

harta peninggalan si anak tersebut* Dalam hal ini perlu kita 

tinjau status anak dl dalam panti asuhan. Dl sini status si anak 

itu hampir sama dengan anak titipan, akan tetapi ada suatu hal 

yang membedakannya yaitu mengenai masalah biaya hidup sehari- 

hari bagi si anak. Sebab di sini pihak orang tua tidak lagi di- 

bebani biaya untuk keperluan si anak*

Dengan menlnggalnya ai anak tersebut maka lejaslah kira- 

nya yang mendapatkan harta warisan itu adalah kedua orang tua 

anak tersebut, hal ini dlsebabkan orang tua si anak itu masih 

ada atau masih hidup* Orang tua tersebut tidak akan memperoleh 

bagian harta warisan ei anak apabila ai anak telah berkeluarga 

atau telah bersuami atau beristeri dan mempunyai keturunan, yang 

dalam hukum waris disebut sebagai ahli warl6 golongan ke I* 

Sedangkan kedudukan orang tua dalam hukum waris itu termasuk 

dalam golongan ke II, dan di. sini golongan ke II itu baru dapat 

mewaris apabila seseorang itu meninggal tanpa meninggalkan suami 

atau isteri serta anak keturunannya dan saudara-saudara sekandung* 

Jelasnya pihak orang tua si anak tersebut masih mempunyai 

hak untuk mewaris harta si anak dengan catatan apabila ahli waris 

golongan ke I tidak ada* Sedangkan mengenai panti asuhan itu 

eebdiri tidak mungkin mendapat bagian dari h%rta yang ditinggal

kan anak asuhnya itu, hal ini dlsebabkan ma6ih adanya orang tua 

dari si anak. Ada kemungkinan bahwa pihak panti asuhan itu akan 

memperoleh bagian dari harta tersebut apabila ada suatu teetamen 

yang ditujukan kepada pihak panti asuhan* lial ini memang dimungkin-
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kan dan sepanjang tidak menyalahi atau melanggar persyaratan yang

telah ditentukan dalam undang-undang mengenai maslah pewarisan,

Kemudian yang terakhir mengenai akibat dari adanya hubung

an hukum bagi anak-anak yang termasuk dalam katagori ke 3 yaitu : 

anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak mempunyai orang 

tua dan sanak keluarganya tidak diketahui.

Pada masalah tersebut di atas, seperti yang telah saya 

kemukakan pada sub-bab 1 dari Bab III yaitu mengenai hubungan 

hukum antara panti asuhan dengan anak yang terlantar ini mem- 

punyai masalah yang berbeda dengan anak-anak yang diasuh di panti 

asuhan (seperti misalnya : dengan anak titipan ataupun dengan 

anak yang diasuh di panti asuhan yang disebabkan ketidakmampuan 

orang tuanya)* Pada anak yang terlantar ini hubungan secara ke

keluargaan dengan pihak panti asuhan itu dapat dikatakan lebih 

erat bila dibandingkan dengan anak titipan dan juga dengan anak 

yang diasuh di panti aeuhan yang disebabkan ketidakmampuan orang 

tuanya. Sebab di eini per3u dlingat, bahwa pada anak yang ter

lantar itu sudah tidak diketahui lagi siapa orang tuanya dan 

juga siapa sanak keluarganya. Hal itulah yang menurut hemat saya 

dapat mempengaruhi hubungan hukum antara anak yang terlantar di

asuh di panti asuhan dengan pihak panti asuhan.

Dari hal tersebut di atas timbul pemikiran, mengenai harta 

peningfialan dari si anak yang terlantar tersebut apabila anak 

yang terlantar itu meninggal dunia. Seperti yang saya kemukakan 

bahwa harta-harta tersebut misalnya diperoleh si anak yang ter

lantar itu dari hasil menabung atau sebagai hadiah-hadiah baik
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yang berupa uang, buku tabanas atau berupa barang* Dengan demi

kian menurut hemat eaya hal-hal tersebut di atas itu merupakan 

harta kekayaan anak yang terlantar, yang didapat dari haeil karya- 

nya eendiri*

Dinyatakan di dalam pasal 830 BW bahwa pewarisan itu 

timbul dlsebabkan adanya kematian seseorang. Dari ketentuan 

pasal 830 BW itu, dapat timbul permasalahan yaitu mengenai siapa 

yang pantas atau yang dapat mewaris harta penlnggalan anak yang 

terlantar tersebut*

Apabila kita lihat hubungan hukum antara anak yang ter

lantar dengan pihak panti asuhan, maka sudah sepantasnya yang 

dapat mewaris dari harta pewaris (anak yang terlantar) itu ada

lah pihak panti asuhan. Dari sini timbul suatu pertanyaan, meng- 

apa hal yang demikian itu terjadi, hemat eaya bahwa anak yang 

terlantar itu sudah tidak diketahui lngi orang tuanya dan 6anak 

keluarga atau saudaranya. Dan juga hal yang demikian itu menurut 

hemat 6aya, bahwa perbuatan yang dilakukan orang tua dengan jalnn 

atau cara menelantarkan anaknya tersebut sudah dapat 4ikatakan 

melakukan perbuatan yang sangat tercela atau dapat dikatakan 

ornng tua yang tidak momenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya 

terhadap anak. Dari contoh tersebut di atas maka hemat saya, 

bahwa orang tua yang demikian itu tidaklah pantae untuk menjadi 

ahli waris atau mewaris dari harta penlnggalan anaknya*

Ada suatu ketentuan di dalam pasal 832 a y a t  2 PW yang 

lntinya itu menyatakan bahwa apabila si pewaris meninggal tanpa 

meninggalkan suami atau isteri yang hidup terlama dan sanak 

eaudara sedarah, maka segala harta peninggalan si yang meninggal

k l
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menjadi milik negara. Apabila kita berpangkal pada pasal 832 

ayat 2 BW tersebut maka harta peninggalan dari anak yang ter-?

Iantar itu akan menjadi milik negara. Saya berpendapat, bahwa 

negara dapat menjadi pemilik dari harta peninggalan anak yang 

terlantar, akan tetapi harus diingat dalam hal pemllikan harta 

yang dilakukan oleh negara itu harus dilihat dahulu latar 

belakang kehidupan dari pewaris, seperti misalnya : siapa yang 

menga6uh dan memelihara ketika anak masih dalam taraf asuhan 

dan pendidlkan# Juga perlu diingat, bahwa anak yang terlantar 

itu dahulu dipelihara dan diasuh oleh pihak panti aeuhan, yang 

dalam hal ini pihak panti asuhan tersebut telah membiayai peng- 

hidupan dan keperluannya sehari-hari balk itu biaya sekolah,ke- 

sehatan, dan biaya-biaya lainnya. Maka 6udah 6epantasnya yang 

yang akan mewaris dari harta peninggalan anak yang terlantar itu 

adalah pihak panti aeuhan, bukankah pihak panti asuhan itu telah 

berperan sebagai pengganti kedudukan orang tua dan memenuhi ke

wajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Di 6amping hal tersebut di atas ada euatu hal yang tidak 

dapat diabaikan yaitu apabila ada suatu testamen dari anak yang 

terlantar itu yang ditujukan kepada pihak panti asuhan, maka 

hal itu harud dilaksanakan sesuai dengan isi testamen, sepanjang 

hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan mengenai pe- 

warisan. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang bahwa 

yang dapat menjadi ahli warle atau yang dapat mewaris itu ada

lah 6iapa-siapa yang mempunyai hubungan darah dengan si pewarie, 

dan apabila ada euatu testamen yang ditujukan kepadanya (yang
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namanya dieebutkan di dalam testamen) yang disebut dengan ahli 

waris testamenter.
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P E N U T 1 I P
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S U  ^  A  B \ \ \

1. Kesimnulan

Panti aeuhan pada umumnya berfungsi sebagai lembaga pe

meliharaan dan penampungan. Dalam pengertian yang demikian itu 

panti aeuhan bertindak sebagai pihak atau orang yang bertanggung 

jawab atas biaya hidup anak-anak yang berada di bawah asuhannya. 

Sebagai penganggung jawab, panti asuhan Jelae memiliki hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban tentunya bergantung kepada keadaan 

bagaimana status >dari anak asuh sebagaimana diuraikan pada Bab 

III. Dengan adanya hak dan kewajiban jelae timbul suatu hubungan 

hukum antara pihak panti aeuhan dan mereka yang diasuh. Adanya 

status yang berbeda dari anak a6uh pada panti asuhan, jelas me- 

nimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Salah satu statue dari anak a6uh adalah sebagai anak yang 

eepenuhnya menjAdi tanggun^an pihak panti asuhan. Anak asuh yang 

demikian itu ialah berasal dari anak-anak yang terlantar atau 

anak yang orang tuanya dan sanak keluarganya tidak diketahui. 

Terhadap anak asuh yang demikian pihak panti asuhan sepenuhnya 

menanggung beban biaya dan bertanggung Jawab ata6 pendidikan 

dan ke6elamatannya. Dalam hal demikian jelas peranan sebagai 

orang tua terlihat menonjol. Hubungan hak dan kewajiban yang 

timbul karenanya adalah da!lam hubungannya dengan pewarisan. Pe- 

warisan pada umumnya terjadi akibat dari adanya kematian. Dalan 

hal terjadi pewarisan mereka yang berhak menjdai waris ditentu- 

kan raenurut undang-undang atau testamen.

kk
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. Panti asuhan menurut undang-undang tak pernah disebut se- 

bap;ai salah satu waris, naroun demikian dapatlah ia menjadi waris 

karena testamen. Dengan demikian mungkin timbul suatu masalah 

apabila tak ada testamen dan juga tidak ada ahli waris menurut 

undang-undang. Hal yang demikian menurut undang-undang negaralah 

yang menjadi pemilik harta warisan. Suatu perlakuan yang tidak 

adil apabila dalam hal tersebut yang menjadi pemilik harta waris

an itu adalah negara. Peluang yang demikian jika dihubungkan 

dengan alasan timbulnya suatu hak jelas kurang tepat penyelesai- 

annya.

Panti asuhan sebagai pihak yang selama hidup anak a6uh 

telah menunaikan kewajibannya lebih pantas menerima harta waris

an yang dltinggalkan anak asuh. Demikian penyelesaiannya akan 

sangat adil, bila Beseorang telah menunaikan kewajiban maka 

pantaslah ia mempunyai hak untuk mendapat bagian. Oleh karenanya 

juga 6aya slnggung di bab pembahasan bahwa mungkin juga seseorang 

sebagai orang tua tidak pantas menerima harta warisan karena telah 

meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Jadi 

bukan hanya anak yang dapat dinyatkan tidak pantas. Inilah inti 

dari pembahasan saya tentang'kedudukan panti. asuhan dalam pe

warisan pada kasus-kasus tertentu mengenai anak asuh.

2. Saran

Sebe]um saya akhiri tulisan ini saya berkehendak meng- 

ajukan beberapa earan yang saya anggap penting dengan permasalah- 

an yang ada.

Hukum keluarga sekarang makin berkembang. Adanya undang-
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undang perkawinan belum mampu mencakup keeeluruhan aspek hukum 

keluarga, oleh karena itu saya menganggap bahwa pembentukan hukum 

keluarga yang menyeluruh, perlu kiranya kita perhatikan masalah 

pemberian keeempatan untuk menerima hak bagi mereka yang telah 

melakeanakan kewajiban keluarga secara menyeluruh. Lembaga panti 

asuhan, berkesempatan untuk menerima hak tersebut, kiranya ada

lah wajar pada maea sekarang, mengingat benyaknya penanggung 

jawab Cdalam hal ini orang tua yang tidak bertanggung jawab 

dengan berbagai alasan). Sedangkan dilain pihak banyak mereka 

yang mau mengambil alih tanggung jawab tanpa latar belakang apa- 

pun selain kemanueiaan. Penghargaan yang demikian itu adalah 

wajar sebagaimana kita memberi penghargaan kepada seorang pejuang.

Panti aeuhan yang selama ini telah mengabdi, 6uatu 6aat 

dapat disieihkan atau diabaikan begitu eaja oleh negara apabila 

tidak tordapat testamen baginya. Sebagaimana saya kemukakan ee- 

belumnya bahwa euatu nilai yang seimbang di eini, apabila panti 

aeuhan ataupun eeseorang pengabdi didahulukan Bebelum negara 

maju ke depan untuk menerima atau memlliki harta warisan*

'J'ldak bunyak yang dapat saya eampaikan, mengingat ke- 

terbataean kemampuan eaya. Namun saya berharap tuliean ini dapat 

dianggap sebagai suatu buah pikiran yang perlu direnungkan kalau 

pun tidak dapat dilaksanakan.
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