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Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Yayasan Keagamaan 

Buddha Di Kota Medan 

 
ABSTRAK/ABSTRACT 

 
 

MICHELLE AMANDA ESITRIA SUMAMPOW 

193311032005 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 menyebutkan “Badan-badan 

keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan 

untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan 

dan sosial.” Yayasan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, 

dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme 

dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan, untuk menganalisis 

faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses kepemilikan hak milik 

atas tanah Yayasan, dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan 

yayasan agar tanah milik yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat 

berubah menjadi atas nama yayasan. Metode pendekatan digunakan dalam 

penulisan tesis ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian dengan metode 

yuridis-empiris    adalah     penelitian     hukum     yang     dilakukan     dengan 

cara penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan 

berbagai unsur empiris. Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang 

digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (study document) dan 

wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengurus Yayasan agar secara 

tertib dalam mengelola harta kekayaan (aset) yang dikuasai dan berkewajiban 

melanjutkan proses peralihan hak atau permohonan hak di Kantor Pertanahan 

Nasional (BPN). Semua harta kekayaan (aset) yang belum didaftarkan di Kantor 

Pertanahan Nasional (BPN). Proses peralihan hak ke pihak Yayasan dilakukan 

untuk menghindari resiko pengingkaran janji atas nama perseorangan yang 

dipakai dan bilamana atasnama perseorangan yang dipakai wafat maka 

kemungkinan pihak ahli waris tidak mengakui itu tanah milik Yayasan. 

 

Kata Kunci: Status Hukum, Hak Atas Tanah, Yayasan Keagamaan Buddha 



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the mechanism in the process of 

ownership of the property rights on the foundation land, as well as the factors that 

obstruct the process of ownership of the property rights on the foundation land, 

and to analyze the legal remedies available to a foundation so that land owned by 

the foundation but certified in the name of an individual can be changed to the 

foundation's name. The approach used was the juridical-empirical method, which 

is legal research carried out by combining a juridical legal approach with 

empirical elements. Literature review and interviews were employed as data 

collecting or processing techniques in this study. The research results obtained 

are based on Law 28 of 2004 concerning Amendments to Law 16 of 2001 on 

Foundations at ensuring greater legal certainty and order. Therefore, the 

Management of the Buddhist Religious Foundation in Medan City is required to 

continue the process of transferring for rights or applying for rights at the 

National Land Office in an orderly manner. Based on Government Regulation No. 

18 of 2021 on Right to Manage, Land Rights, Multi-story Housing Units, and 

Land Registration in Article 87 Paragraph 1, "Systematic Land Registration". As 

a result, Buddhist Religious Foundations can conduct Land Registration in line 

with the applicable legislation. Based on the Decree of the Directorate General of 

Buddhist Community Guidance No. 323 of 2017 on Registration of Buddhist 

Religious Institutions so that Buddhist Religious Foundations can be 

independently registered to the Ministry of Religious Affairs through the 

Organization and Houses of Worship Information System (SIORI) on the website: 

https://sioribuddha.kemenag. go.id/. 

Keywords-Legal Status, Land Rights, Buddhist Religious Foundation
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Filosofi kolektivitas (kebersamaan), kepemilikan dan kemanfaatan 

bersama terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dituangkan dengan jelas oleh pendiri negara kita di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam pasal 33 ayat (3) 

menentukan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Ketentuan ini bermakna bahwa kepentingan kolektif (bersama) orang 

banyak menjadi tujuan dan sasaran utama. Pemanfaatan bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk 

kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.1 

Selanjutnya prinsip dasar yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 

(3) tersebut, maka diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 yang disebut 

dengan UUPA. Di dalam Penjelasan Umum UUPA, alenia pertama 

mengatakan di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan 

                                                             
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) 
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rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi, 

air dan ruang angkasa.2  

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat 

penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang 

kita cita-citakan. Oleh karena itu perlu dibentuk hukum agraria yang baru. 

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya 

fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan 

harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi 

keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari 

itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas 

kerohanian negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial serta khususnya 

harus merupakan pelaksanaan  daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-

Undang Dasar dan Gairs-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum 

di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959 dan 

ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.3 

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria 

ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang 

akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan 

kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan serta meletakkan dasar-

                                                             
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. Angka 1 
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dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya.4 

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi air serta ruang angkasa 

Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini berarti 

bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih 

ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, 

dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan 

dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.5 

Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum Angka I 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) itu 

membersihkan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat luas 

kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria. Keberadaan 

hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat) bergantung kepada politik 

hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi dari pada hak menguasai 

negara yang bertujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai hak untuk membatalkan atau 

mengambil hak-hak atas tanah yang layak dan menurut ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang.6 

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan ada beberapa 

hukum yang diberikan oleh masyarakat, yaitu hukum sebagai ilmu 

                                                             
4 Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015, hlm. 18; 
5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Angka II poin (1) 
6 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia 

Publishing, 2007, hlm. 39 
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pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar 

kekuatan pemikiran.7 

Aristoteles mengatakan: ‘’laws are something different from what 

regulates and express the form of the constitutions; it is their function to direct 

the conduct of the magistrate in the execution of his office and the punishment 

of offender’’. (Hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang sekedar 

mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk 

mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk 

menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar).8 

Hal di atas menunjukkan bahwa hukum adalah kaidah, norma, nilai, aturan 

yang merupakan pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang 

pantas atau diharapkan, tetapi apabila hukum itu dipandang dari sudut ilmu 

pengetahuan, maka hukum itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis atas dasar kekuatan pemikiran dan apabila orang memandang 

hukum itu sebagai suatu keputusan penguasa, maka hukum dikatakan sebagai 

hasil proses deskresi dan seterusnya. 

Istilah pengadaan tanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 1973 mengenal istilah Pembebasan Tanah, yaitu melepaskan hubungan 

hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya dengan diberikan 

ganti rugi yang layak. Istilah pembebasan tanah ini oleh Keputusan Presiden 

Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

                                                             
7 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 

(Bandung Alumni, 1982), hlm 12 
8 Aristoteles dikutip dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Lesprudence), (Jakarta, 

Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 28 
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Kepentingan Umum yang menggantikan PMDN Nomor 15 Tahun 1973 

menjadi pengadaan tanah. 

Selanjutnya istilah pengadaan tanah ini digunakan lagi dalam Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dirubah lagi dengan Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.9 Istilah pengadaan tanah ini dipakai 

pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.10 

Pengadaan Tanah menurut Kepres Nomor 55 Tahun 1993 Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 1 

menentukan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 

dengan cara memberikan ganti rugi kerugian kepada yang berhak atas tanah 

tersebut. 

Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Pasal 1 angka 3 menentukan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda 

yang berkaitan dengan tanah. 

                                                             
9 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 
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Adapun pengertian Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum Pasal 1 Angka 2 menentukan Pengadaan Tanah adalah kegiatan 

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan 

adil kepada pihak yang berhak. 

Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak.11 

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang 

berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak 

dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, 

fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara 

empunya tanah dan pihak yang memerlukan.12 

Dengan demikian, hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma 

atau kaidah-kaidah atau nilai-nilai, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum dengan cara melepaskan hubungan hukum antara 

pemegang hak dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi yang layak. 

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dalam berbagai macam 

bentuk, tujuan. Yayasan akan dimiliki seiring banyaknya badan usaha yang 

                                                             
11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 
12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm.7 
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didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata yayasan, yayasan 

keagamaan berhak memiliki sebidang tanah dengan status kepemilikan hak 

milik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 menyebutkan 

“Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah 

yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan 

dengan usaha keagamaan dan sosial.” Yayasan badan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu 

di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.13 

Pelaksanaan permohonan hak milik dapat diperoleh oleh yayasan tapi 

belum banyak dilaksanakan, karena peraturan yang mengharuskan adanya 

surat penunjukan yayasan badan hukum yang dapat memilik hak milik dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sangat sulit 

diperoleh, hak milik yang diberikan atas nama yayasan bila akan dialihkan 

sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain terlebih dahulu dimintakan izin 

kepada kantor pertanahan, karena kewajiban kepemilikan dicatat dalam buku 

tanah dan sertipikat bersangkutan, sistem pendaftaran negara Republik 

Indonesia Stelsel publisitas negatif tentang register/pendaftaran tanah yang 

berlaku di Indonesia terdaftarnya nama di dalam register bukanlah berarti 

absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat 

dibuktikan oleh pihak lain.  

                                                             
13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 
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Bidang pertanahan khususnya BPN pilihan sistem tersebut perlu ditinjau 

dan diperbaiki agar lebih mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan, 

penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah untuk kesejahteraan 

dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta sistem komunikasi 

pelayanan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mempermudah pengurusan 

Akte Perubahan di Badan Pertanahan Nasional. 

Yayasan yang datang langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan 

pengurusan tanahnya demi kepentingan usaha keagamaan dan sosial, bagi 

kantor pertanahan Kota Medan sebaiknya memberikan kebijakan hak milik 

pada yayasan agar yayasan leluasa memanfaatkan kepemilikannya 

membangun usahanya di bidang keagamaan dan sosial. PPAT dalam membuat 

AJB terhadap peralihan atas aset tanah atas nama yayasan sebaiknya 

memperhatikan Undang Undang Yayasan, peralihan pelaksanaan terhadap 

pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah.14 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul Status Hukum Hak Atas 

Tanah yang Dikuasai Oleh Yayasan Keagamaan Buddha di Kota Medan. 

 

 

 

                                                             
14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 
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I.2 Rumusan Masalah 

I.2.1 Bagaimana pengaturan status hukum hak atas tanah yang dikuasai oleh 

Yayasan Keagamaan Buddha? 

I.2.2 Bagaimana status hukum hak atas tanah yang dikuasai oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha di Kota Medan? 

I.2.3 Bagaimana upaya mewujudkan kepastian hukum status hukum hak atas 

tanah yang dikuasai oleh Yayasan Keagamaan Buddha di Kota Medan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Untuk menganalisis mekanisme dalam proses kepemilikan hak milik 

atas tanah yayasan. 

I.3.2 Untuk menganalisis faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam 

proses kepemilikan hak milik atas tanah yayasan. 

I.3.3 Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan yayasan agar 

tanah milik yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat 

berubah menjadi atas nama yayasan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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I.4.1 Manfaat Teoritis: 

I.4.1.1 Bagi Program Studi S-2 Kenotariatan Universitas Prima 

Indonesia sebagai bahan kajian dan menambah referensi 

penelitian. 

I.4.1.2 Bagi peneliti sebagai peningkatan pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang Kenotariatan khusunya yang berkaitan dengan 

status hukum hak atas tanah yang dikuasai oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha di Kota Medan? 

I.4.1.3 Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis: 

I.4.2.1 Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya penelitian 

dibidang kenotariatan dan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai kepemilikan hak milik tanah atas nama yayasan. 

I.4.2.2 Bagi masyarakat agar mendapatkan informasi tentang proses 

pengajuan yang sudah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). 
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I.5 Kerangka Teori dan Konsepsi 

Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar 

bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk 

membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan 

rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, 

meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Selanjutnya prinsip dasar yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 33 

ayat (3) tersebut, maka diatur dan dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal-pasal 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA), Pasal 1, 2, 3, 4 dan Pasal 6. 

Pasal 1 ayat (1,2 dan 3) menentukan: 

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat 

Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia 

2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 

termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 
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Pasal 2 menentukan: 

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang termaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat. 

2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

3. Wewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut 

pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

4. Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat 



13 
 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. 

Pasal 3 menentukan: 

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan 

hak ulayat dan hakyang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum 

adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

Selanjutnya Pasal 4 menentukan: 

1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 

2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum 

2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula 

tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah 

itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 

hukum lain yang lebih tinggi 

3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 
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Ketentuan-ketentuan di atas dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 6 yang 

menentukan: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini artinya 

bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki secara 

bersama-sama dan oleh badan hukum tertentu, apapun sifat dan bentuk haknya 

harus berbentuk sosial, kepentingan bersama wajib dikedepankan dari pada 

kepentingan individu. 

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 18 yang menentukan: Untuk 

kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan 

memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 

Undang-undang. 

Penjelasan Umum angka II poin (1) menjelaskan bahwa pertama-tama 

dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal (1) menjelaskan bahwa 

pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: ‘’seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia’’, dan Pasal 1 

ayat (2) yang berbunyi bahwa: ‘’seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik 

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang 

angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional’’. Ini berarti 

bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang 

kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak 

dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para 
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pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau 

tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang 

bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa 

Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam 

hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu 

pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.15 

Paulus Hadisuprapto mengatakan bahwa hukum sebagai ilmu 

mempunyai kajian yang sangat luas. Kajian hukum atau penelitian hukum 

adalah fungsi dari perkembangan ilmu hukum itu sendiri dan tidak lepas atau 

sangat erat dengan perkembangan masyarakat. Hingga saat ini, telah tercatat 

ada 5 konsep hukum yang pernah dikemukakan orang (dalam konteks sejarah 

perkembangan di negara-negara dan menurut tradisi hukum barat), yaitu: 

1. Hukum sebagai asas-asas moralitas dan asas keadilan yang bersifat 

universal, ia merupakan bagian inheren sistem hukum alam; 

2. Hukum sebagai kidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstacto, 

untuk waktu dan wilayah tertentu, ia terbit sebagai produk kekuasaan 

politik yang identik dengan sebutan hukum nasional (negara); 

3. Hukum sebagai keputusan-keputusan hakim in concerto dalam proses 

peradilan sebagai bahagian dari usaha hukum penyelesaian kasus; 

4. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem 

kehidupan masyrakat, baik dalam peroses pemulihan ketertiban dan 

penyelesaian sengketa; 

                                                             
15 Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015, hlm. 18; 
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5. Hukum sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanivestasikan 

dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi dan warga 

masyarakat; 

Hukum adalah produk lembaga dalam hal ini merupakan produk dari 

pemegang kekuasaan (authority) yang diberi wewenang oleh masyarakat, 

baik lembaga formal maupun lembaga informal untuk membentuk dan 

membuat aturan hukum mengatur kehidupan bersama sehingga baik hak-hak 

individu maupun hak-hak bersama terlindungi dan terpenuhi dengan baik.16 

Maria SW. Soemardjono mengatakan Pengadaan tanah bagi kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 

dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu pengadaan 

tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan cara lain 

yang disepakati. 

Dengan demikian, hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma 

atau kaidah-kaidah atau nilai-nilai, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum dengan cara melepaskan hubungan hukum antara 

pemegang hak dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi yang layak. 

Dasar-dasar hukum pengadaan Tanah 

1. Dasar Filosofis 

Dasar filosofis yang utama pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum tercermin di dalam Sila-Sila Pancasila. Salah satu 

                                                             
16 Paulus Hadisuprapto, 2009. Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya). Jambi. 
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kepentingan umum yang dibangun yang memerlukan tanah adalah sarana 

keagamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana keagamaan ini 

dapat dilakukan dengan pemberian sukarela oleh pemegang hak melalui 

perwakafan tanah milik dan dapat pula dilakukan melalui pengadaan tanah 

oleh pemerintah. Nilai-nilai dasar keagamaan sebagai sebagai salah satu 

nilai dasar Negara yang tercermin dalam Sila Pertama Pancasila terwujud 

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), menentukan bahwa Seluruh bumi, air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional. Pasal 5 menentukan bahwa hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta 

dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini 

dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hak-hak 

atas tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 49 

mengenai hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, diakui dan 

dilindungi tentang hak-hak miliknya atas tanah bagi badan-badan 

keagamaan serta perwakafan tanah milik. Pasal 49 menentukan: 
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a. hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui 

dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh 

tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang 

keagamaan dan sosial. 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 

dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Dasar kemanusiaan tercermin dalam pasal 10 yang mengatakan bahwa 

kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif 

tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum dengan cara-

cara pemerasan. 

Dasar Persatuan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan, 

seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 

Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. 

Dasar kerakyatan dan Permusyawarahan tercermin dala Pasal 18 junto 

ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan 

Hak Atas Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Sarana Umum oleh 

Pemerintah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
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Dalam ketentuan ini tercermin adanya musyawarah dan mufakat dalam 

menyelesaikan suatu persoalan antara pemegang hak dengan instansi 

pemerintah yang membutuhkan tanah. 

Dasar keadilan tercermin antara lain di dalam Pasal 13 yang 

mengatakan Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan 

sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha di lapangan hukum 

agraria.  

2. Dasar yuridis 

adapun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 

33 ayat 3 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), tertuang dalam pasal 6 dan pasal 18. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tatacara Pembebesan Tanah 

d. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

e. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
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f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah. 

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Taas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum  

3. Dasar sosiologi empiris 

Kebutuhan akan pembangunan sarana kepentingan umum yang 

memerlukan tanah semakin meningkat, baik kepentingan umum untuk 

menunjang penyelenggaraan pemerintah maupun kepentingan umum untuk 

masyarakat pada umumnya, seperti untuk pembangunan sekolah, bandara, 

puskesmas, pelabuhan laut, rumah sakit, tempat-tempat ibadah dan fasilitas-
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fasilitas umum lainnya. Penyediaan tanah untuk membangun berbagai sarana 

kepentingan umum itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Di lain pihak 

tanah-tanah yang ada di dataran rendah sudah dikuasai dan dimiliki oleh 

perorangan, badan hukum dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh 

karenanya, maka terdapat dua kepentingan yang berhadapan yaitu kepentingan 

umum di satu pihak dan kepentingan individu, golongan dan kelompok di 

pihak lainnya. Kedua kepentingan tersebut tidak saling merugikan satu dengan 

yang lain sehingga harus dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dengan menjunjung tinggi hak-hak individu, golongan dan kelompok 

masyarakat. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah wajib melakukan 

penyediaan tanah untuk pembangunan sarana kepentingan umum, namun 

tidak mengabaikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah 

melakukan upaya pengadaan tanah untuk pembangunan sarana kepentingan 

umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada para pemegang 

hak atas tanah. Dengan telah diberikan ganti kerugian tersebut, maka 

pemegang hak atas tanah melepaskan haknya dan tanah tersebut menjadi 

berstatus tanah negara dan instansi pemerintah yang membutuhkan tanah 

tersebut mengajukan permohonan hak pakai atas tanah negara tersebut.17 

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan 

kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat 

bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara 

                                                             
17 Maria SW. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi, Jakarta, 

Kompas, 2001, hlm 74 
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modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang 

dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas the risk of unemployment, accident, 

ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through 

welfare provisions of the state.18 

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara 

Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para 

Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang 

akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara 

Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara 

kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara 

Pengurus”.19 

Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya 

dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. 

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi 

Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) 

dan bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat 

dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, 

Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh 

menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak 

                                                             
18 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, California: 

Standford University Press, 1992, hlm. 126. 28 
19 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, 

Jakarta, 1959, hlm 299 
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dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-

negara sosialis.20 

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah 

tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan 

sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang 

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian 

hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum 

suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban 

setiap warga negara.21 

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana 

telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang 

bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 

perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- 

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu.22 

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar 

tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah 

kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya 

diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul 

                                                             
20 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm 124. 
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997, hl. 735 
22 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 

1993, hlm. 2. 
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“einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di 

dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:3 (1) Keadilan 

(Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian 

Hukum (Rechtssicherheit).23 

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak 

berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang 

baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian 

hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai 

peraturan yang harus ditaati”24 

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 

(multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma 

lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma 

yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi 

norma, reduksi norma atau distorsi norma.25 

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian 

hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan 

tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara 

                                                             
23 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui 

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, 

halaman 13-22 
24 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162 
25 Prayogo, R. Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal 

Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016: 191 – 202 
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operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan 

peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan 

konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”26 

Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan 

usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. 

Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha 

perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha 

yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan 

Komanditer (Commanditaire vennootschap). Badan usaha yang berbadan 

hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit 

oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum 

yang bertujuan nirlaba (non profit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan. 

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni 

Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun 

mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap 

memiliki perbedaan. 

Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) 

sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Sedangkan Perkumpulan 

                                                             
26 Sumardjono, Maria S.W, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi 

Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di 

bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 

1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam 

Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 14 
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hingga kini masih diatur berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 (selanjutnya 

disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Di samping peraturan tersebut, di dalam Staatsblad 1939 

Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandse 

Vereniging) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura 

saja, kemudian disempurnakan dengan Staatsblad 1942 Nomor 13 jo Nomor 

14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.  

Dasar hukum yang melandasi Perkumpulan tersebut sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia bahkan 

cenderung bias. Sebut saja dalam pasal 1653 KUHPer membagi Perhimpunan 

orang sebagai Perkumpulan (vereenigingen van personen als zedelijke 

lichmen), yakni: 

1. Perkumpulan yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan 

umum. (op openbaar gezag als zoodanig ingesteld);  

2. Perkumpulan yang diakui (erkend);  

3. Perkumpulan yang diizinkan (geoorloofd toegelaten); atau  

4. Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu 

yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik (tot 

een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de geode zeden, 

samengesteld).  

Herlin Budiono mengatakan bahwa Perkumpulan atau juga dikenal 

dengan nama “himpunan”, “Ikatan”, atau “persatuan” merupakan organisasi 

orang yang dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bentuk 
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Perkumpulan yang berbadan hukum merujuk pada Pasal 1 Stb. 1870-64 yang 

menyatakan: “Tiada Perkumpulan orang-orang di luar yang ditentukan 

menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali diatur oleh 

Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.”  

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum 

Perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. 

Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. (selanjutnya disebut Permen No. 3 

Tahun 2016). Perkumpulan yang tidak berbadan hukum merujuk pada pasal 8 

Stb. 1870-64 yang berbunyi: “Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak 

didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui 

menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-

tindakan perdata. yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap 

pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan 

menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan 

dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai. kuasa atau pengurus 

perkumpulan.”27 

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat 

berbentuk bukan badan hukum. Namun, Perkumpulan yang tidak berbadan 

hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada pihak ketiga 

                                                             
27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 
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secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Maka apabila 

akan dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang 

dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam 

Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika 

seluruh anggotanya menanda-tangani perjanjian dimaksud atau seluruhnya 

memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan 

menanda-tangani perjanjian dimaksud. 

Status Perkumpulan berbadan hukum semakin dipertegas dengan 

keluarnya Permen No. 3 Tahun 2016 yang memberikan definisi perkumpulan 

itu sendiri. Pada Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa: “Perkumpulan adalah 

badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan 

kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.” 

Kemudahan yang ditawarkan bagi Perkumpulan yang berbentuk 

badan hukum membuat banyak masyarakat yang mempunyai Akta 

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum datang kepada Notaris. Notaris 

merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya 

dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat 

yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa dan perbuatan hukum. Masyarakat yang datang kepada Notaris 

memiliki tujuan agar perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum. 

Hal tersebut dikarenakan akta autentik merupakan akta yang memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.  
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Peran Notaris terhadap Perkumpulan Berbadan Hukum terdapat pada 

saat terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemda). Dalam 

UU Pemda pasal 298 ayat 5 menyebutkan: “Belanja hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:  

a. Pemerintah Pusat;  

b. Pemerintah Daerah lain;  

c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau  

d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia.” 28 

Apabila dilihat pada ayat d pada pasal tersebut maka terdapat dana 

belanja hibah bagi setiap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

yang telah memperoleh status berbadan hukum. Dengan berlakunya UU 

Pemda tersebut, maka permintaan masyarakat untuk membuat Perkumpulan 

yang berbadan hukum menjadi tinggi. 

 

I.6 Definisi Operasional Variabel 

I.6.1 Status Hukum 

Kata status berasal dari kata Latin status yang bermakna 

‘keadaan, kedudukan, kondisi’ dan merupakan bentuk turunan dari 

kata stare yang bermakna ‘menempatkan, berada pada. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata status bermakna keadaan atau 

                                                             
28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
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kedudukan (orang, badan, dsb.) dalam hubungannya dengan masyarakat 

di sekelilingnya; keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di mata 

hukum.   

Kata statuta berasal dari bahasa Latin statutum yang bermakna 

‘aturan atau hukum’. Kata statutum yang merupakan bentuk turunan 

dari statuere yang berarti ‘menata, mendirikan, mengatur’ juga berasal 

dari kata stare pada status. Menurut KBBI, kata statuta bermakna 

anggaran dasar suatu organisasi. Anggaran dasar dalam organisasi juga 

dimaknai sebagai peraturan. Istilah peraturan untuk negara adalah 

undang-undang dasar, sedangkan untuk perkumpulan adalah statuta29.  

I.6.2 Yayasan Keagamaan 

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dengan badan hukum 

lainnya seperti Perseroan Terbatas ataupun Koperasi, yayasan tidak 

memiliki anggota ataupun persero. Yayasan memiliki organ-organ 

dimana untuk sahnya yayasan sebagai badan hukum harus melalui 3 

(tiga) proses yaitu proses pendirian, pengesahan, dan pengumuman. 

Sedangkan terhadap yayasan lama sahnya yayasan tersebut sebagai 

badan hukum adalah apabila anggaran dasarnya sudah disesuaikan 

dengan ketentuan UU Yayasan. 30 

Maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan adalah salah satu klausul 

penting yang wajib ditulis dalam anggaran dasar yayasan. Kita bisa 

mengetahui apakah yayasan berlandaskan agama atau tidak adalah dari 

                                                             
29 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
30 Ignatius Ridwan Widyadharma, Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001), Cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2001), hlm. 59 
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klausul maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan pada anggaran dasar. 

Klausul maksud, tujuan, dan kegiatan ini penting karena merupakan 

batasan atas kegiatan yayasan.31 

I.6.3 Hak atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada 

yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya. Hak atas tanah menurut Sudikno Mertokusumo 

adalah hak atas sebagaian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sebagai hak dasar, 

hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan 

serta harkat dirinya sebagai manusia. Hak atas tanah dapat dipunyai dan 

diberikan kepada perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-

sama warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan 

di Indonesia dan badan hukum baik privat maupun publik yang 

didirikan dan berkedudukan di Indonesia sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar hukum ketentuan 

hak-hak atas tanah yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. 

               Hak atas tanah juga memberikan wewenang pemegang haknya 

untuk menggunakan sebagaian dari tubuh bumi, air dan ruang diatasnya 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sifat pribadi hak-hak atas 

                                                             
31 Rumadi, "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU 

KUHP", (Makalah disampaikan pada Annual Conference Kajian Islam Direktorat 

Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November 2006), hlm. 

22 
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tanah menunjuk pada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan 

atau mengambil manfaat dari tanah yang bersangkutan bagi 

kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, 

hal ini sesuai dengan ketentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang 

menentukan “tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik 

bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Kata-kata “untuk mendapat 

manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya” 

menunjukan sifat pribadi dari hak-hak atas tanah dalam konsep Hukum 

Tanah Nasional32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndangPokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, hal 234. 
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BAB II  

METODE PENELITIAN 

 

II.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan 

konsisten. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, 

karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Metodologi berasal dari bahasa yunani, yaitu kata “methodos” dan 

“logos”. Methodos berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu 

pengetahuan. Sehubung dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut 

masalah cara kerja dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu 

bersangkutan. 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah: 

i. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 

penilaian. 

ii. Suatu tekhnik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

iii. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 
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a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

metode yuridis-empiris. Penelitian dengan metode yuridis-empiris adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penggabungan antara 

pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur 

empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segi yuridis 

terletak pada penggunaan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas 

hukum dalam peninjauan, serta melihat dan menganalisis permasalahan.33 

Faktor–faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma – norma 

hukum berhubungan dengan buku–buku atau literatur-literatur yang 

digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum Hak 

Milik atas Tanah. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan 

yang digunakan penelitian untuk menganalisis permasalahan yang ada, 

yaitu faktor-faktor penghambat dalam proses kepemilikan hak milik atas 

tanah yayasan. 

Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni: 

1. Non judicial Case Study 

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik 

sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. 

 

 

                                                             
33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 24. 
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2. Judicial Case Study 

Merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga 

akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan 

keputusan penyelesaian (yurisprudensi). 

3. Live Case Study 

Merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya 

masih berlangsung atau belum berakhir. 

b. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Metode deskriptif adalah prosedur permasalahan yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau meluruskan keadaan objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang 

berlaku dikaitkan dengan permasalahan dengan proses kepemilikan hak 

milik atas tanah yayasan. 

 

II.2 Sumber Bahan Hukum 

Data Penelitian merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian yang dimana berasal dari berbagai macam 

sumber. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dimana data 

tersebut diperoleh dari kepustakaan serta penjelasan dari akademisi maupun 

praktisi di bidang terkait.  
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Menurut Gregory Churchill (1978), dalam sebuah penelitian hukum 

penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari 

sudut kekuatannya mengikat kedalam, yakni macam-macam bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan badah 

hukum tersier. Bahan Hukum yang digunakan adalah:  

a) Bahan Hukum Primer,  

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, pengganti PP 10 Tahun 1961; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pembuat Akta Tanah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; 

9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Badan Pertanahan Nasional; 



37 
 

10) Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan, Biro 

Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, 

1997; 

11) Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Boedi Harsono; 

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pertanahan Nasional RI; 

13) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan pustaka yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum, penjelasan dan diskusi dengan 

narasumber terkait praktisi hukum dan lain sebagainya yaitu:  

1) Buku-buku tentang Hukum Pertanahan 

2) Buku-buku tentang Yayasan 

3) Karya ilmiah tentang Yayasan  

4) Karya ilmiah dan hasil penelitian tentang Pendaftaran Tanah 

5) Internet 

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang berfungsi 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus lainnya.  

 



38 
 

II.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan dalam tesis 

ini adalah teknik telaah kepustakaan (study document) dan wawancara. 

Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang 

dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian 

melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan 

dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait.  

Tata cara dalam melakukan penelitian ini dengan menganalisis 

dokumen-dokumen dan wawancara dengan narasumber dimana hal tersebut 

dapat mendukung penelusuran data literatur. Penulis melakukan wawancara 

dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis 

anggap cukup rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas objek 

yang diteliti. 

 

II.4 Analisis Data 

Penelitian dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan 

menginterpretasikan secara logis sistematis dengan pendekatan yuridis 

empiris. Logis sistematis menuju cara berpikir yang deduktif-induktif yang 

mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.34 Data yang 

berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik data primer maupun 

sekunder) akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif sehingga 

memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya 

                                                             
34 Ibid, hlm. 31. 
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ilmiah dalam bentuk tesis. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data kualitatif 

adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan juga perilakunya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
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BAB III  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

III.1 Pengaturan Status Hukum Hak atas Tanah yang Dikuasai oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha 

UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 

tentang Yayasan memiliki alasan mengapa perlu untuk membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan yaitu karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam 

perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan 

hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat 

menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan 

terhadap Undang undang tersebut. Perubahan dalam Undang-Undang 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban 

hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat 

mengenai Yayasan. 

UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 

tentang Yayasan memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan 

ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada 

masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi 

Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di 

https://www.jogloabang.com/uu-16-2001-yayasan
https://www.jogloabang.com/uu-16-2001-yayasan
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bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Penyempurnaan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar 

Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya 

di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas. 

UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 

tentang Yayasan melakukan 25 ketentuan perubahan terhadap UU 16 tahun 

2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 UU ini. Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 

tentang Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan 

pada tanggal 6 Oktober 2004.35 

Bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan adalah Pasal I Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan 

penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga 

rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 

5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5 (1) Kekayaan 

Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh 

                                                             
35 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2004-perubahan-uu-16-2001-yayasan 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2004-perubahan-uu-16-2001-yayasan
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Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan 

secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun 

honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada 

Pembina, Pengurus dan Pengawas.  

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus 

menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:  

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, 

Pembina, dan Pengawas; dan  

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan 

kemampuan kekayaan Yayasan.”  

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 11 (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta 

pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

memperoleh pengesahan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengesahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan 

permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian 

Yayasan tersebut. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 

menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka 

waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian 

Yayasan ditandatangani.  
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Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan 

dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (5) Instansi 

terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban 

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan pertimbangan diterima. (6) Permohonan pengesahan 

akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah.”  Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: “Pasal 12 (1) Permohonan pengesahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri. 

(2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam 

hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan 

pertimbangan dari instansi terkait diterima.  

Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, 

pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan 

disampaikan kepada instansi terkait.” Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai 
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berikut: “Pasal 13A Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas 

nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi 

tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.” Ketentuan Pasal 24 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 24 (1) Akta pendirian 

Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan 

Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (2) 

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri 

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar 

disetujui atau diterima Menteri. (3) Tata cara mengenai pengumuman 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) 

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang 

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”  

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 32 (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan 

keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali. (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah 

masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Susunan Pengurus 

sekurang-kurangnya terdiri atas: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan 

c. seorang bendahara. (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina 
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dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, 

Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya 

berakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara 

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam 

Anggaran Dasar.” Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: “Pasal 33 (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus 

yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 

Menteri.  

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.” Ketentuan Pasal 34 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 34 (1) Pengurus Yayasan 

sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. 

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan 

yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili 

kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, 

pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan 

diajukan.” Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut: “Pasal 38 

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang 

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas 

Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. (2) Larangan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian 

tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.” Pasal 41 

dihapus.  

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 44 (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan 

keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan 

dapat diangkat kembali. (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali 

setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan 

penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.” Ketentuan Pasal 45 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 45 (1) Dalam hal terjadi 

penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.” 15. 

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 46 (1) 

Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan rapat Pembina.  

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan 

yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili 

kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, 
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pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan 

pembatalan diajukan.” 16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: “Pasal 52 (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan 

pada papan pengumuman di kantor Yayasan. (2) Ikhtisar laporan keuangan 

yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian 

berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: a. memperoleh bantuan Negara, 

bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau b. mempunyai 

kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh 

miliar rupiah) atau lebih. (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik. (4) Hasil audit 

terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya 

kepada Menteri dan instansi terkait.  

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku.” Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: “Pasal 58 (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang 

akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan 

menyusun usul rencana penggabungan. (2) Usul rencana penggabungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta 

penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri 
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dan yang akan menerima penggabungan. (3) Rancangan akta penggabungan 

harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. (4) 

Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam 

bahasa Indonesia.”  Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: “Pasal 60 (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan 

perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka 

akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada 

Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta 

penggabungan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung 

sejak tanggal permohonan diterima.  

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus 

diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal 

persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahaan Anggaran Dasar 

dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan 

persetujuan.” Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: “Pasal 68 (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada 

Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang 

bubar. (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan 
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kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam 

Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. (3) Dalam hal kekayaan 

sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan 

hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan 

tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai 

dengan kegiatan Yayasan yang bubar.”  Ketentuan Pasal 71 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 71 (1) Pada saat Undang-undang 

ini mulai berlaku, Yayasan yang : a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri 

dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. 

telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan 

kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan 

ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib 

menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan 

hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan 

Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam 

jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-

undang ini mulai berlaku. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

pelaksanaan penyesuaian. (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran 

Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
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Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan 

kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan 

putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang 

berkepentingan.”  Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: “Pasal 72 (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari 

bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang 

diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-

undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 

(sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. (2) Pengumuman 

ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan 

pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi 

pelanggaran hukum.” Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) 

pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 72 A Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan 

Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. 

Pasal 72 B Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan 

pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran 

Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan 
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yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan 

peraturan pelaksanaannya.”  

Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase “atau pejabat yang ditunjuk”, 

di antara frase “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” dan frase 

“Ketentuan tersebut” dihapus. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase 

“dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 

Yayasan” di antara frase “permohonan pendirian Yayasan” dan frase “Di 

samping itu”, diganti menjadi frase “diajukan kepada Menteri melalui 

Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.” Penjelasan Umum 

Alinea Ketujuh, frase “Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara,” di 

antara frase ”Selanjutnya, terhadap” dan frase “bantuan luar negeri atau 

pihak lain,” diubah menjadi frase “Yayasan yang memperoleh bantuan dari 

Negara,” dan frase “laporan tahunannya wajib diumumkan” di antara frase 

“oleh akuntan publik dan” dan frase “dalam surat kabar berbahasa 

Indonesia”, diubah menjadi frase “laporan keuangannya wajib 

diumumkan”.36 

 

 

 

 

                                                             
36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 



52 
 

III.2 Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha di Kota Medan 

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang telah 

dilakukan oleh peneliti, berikut status hukum hak atas tanah yang dikuasai 

oleh yayasan keagamaan Buddha di Kota Medan: 

1. Yayasan Mestika Abadi yang beralamat di Jalan Kapten Jumhana 

Nomor 439-c, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota 

Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yayasan Mestika Abadi didirikan 

pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Notaris nomor 36 tanggal 10 Juli 

2009 dihadapan Notaris Roosmidar, S.H. Telah disahkan pada Badan 

Hukum dengan Nomor Keputusan AHU-35.AH.01.04.Tahun 2010 pada 

tanggal 6 Januari 2010. Yayasan Mestika Abadi memiliki Harta 

Kekayaan (asset) berupa tanah yang diperoleh melalui penerimaan 

hibah dari umat Buddha; sumbangan dana dari umat Buddha untuk 

pembelian tanah yang digunakan untuk tempat ibadah umat Buddha dan 

Sekolah Minggu Buddha. Status tanah telah atas nama Yayasan dan 

terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurus Yayasan 

Mestika Abadi selalu berupaya untuk memiliki Harta Kekayaan (asset) 

berupa tanah atas nama Yayasan. Pada saat pembelian tanah atau 

penerimaan hibah diawal sudah langsung disampaikan pada Notaris 

PPAT atas hal tersebut. Pengurus Yayasan Mestika Abadi mengurus 

hal-hal berikut : 

a.  Mendaftarkan Yayasan pada Dirjen Bimas Buddha Kementerian 

Agama Republik Indonesia sebagai Yayasan Keagamaan, setelah 

mendapatkan Tanda Daftar, dilanjutkan dengan permohonan 

rekomendasi sebagai Yayasan Keagamaan yang berhak untuk 

memiliki hak milik atas tanah. 



53 
 

b.  Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, dilanjutkan pengajuan 

pada BPN untuk mendapatkan Surat Keputusan sebagai Yayasan 

yang dapat memperoleh hak milik atas tanah. 

c.  Pada tanggal 14 Agustus 2017,  Yayasan Mestika Abadi telah 

mendapatkan surat keputusan BPN nomor 6/Pnj/KEM-

ATR/BPN/2017 tentang penunjukan Yayasan Mestika Abadi 

sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. 

(Responden atas nama Johan, S.Si., AFA selaku Ketua Pengurus 

Yayasan Mestika Abadi) 

2. Yayasan Surya Budhi Agung yang beralamat di Jalan Gandhi Nomor 224 

Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi 

Sumatera Utara. Yayasan Surya Budhi Agung didirikan pada tahun 1965 

dengan Akta Pendirian Nomor 140 tanggal 25 Juni 1965 oleh notaris 

Roesli berkedudukan di Medan. Yayasan sudah memperoleh pengesahan 

sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Yayasan Surya Budhi Agung sudah berdiri sebelum 

tahun 2004 dan sudah mengalami perubahan menyesuaikan Ketentuan 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Juncto Undang – Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan terakhir dengan 

Nomor 06 Tanggal 21 Februari 2020 oleh DR. Tony, S.H., M.Kn, Notaris 

di Kabupaten Deli Serdang. Yayasan Surya Budhi Agung memiliki Harta 

Kekayaan (asset) berupa tanah yang diperoleh dengan cara membeli dan 

penerimaan hibah dari umat Buddha. Harta kekayaan (asset) berupa tanah 

atas nama Yayasan yang dapat diklasifikasi dalam berbagai bentuk 

kepemilikan yakni: 

a. Peralihan Hak yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT berupa Akta 

Jual – Beli atau Akta Hibah yang dilanjutkan pendaftaran di Kantor 

Pertanahan Nasional (BPN). 

b. Peralihan Hak yang dilakukan dihadapan Notaris berupa Perjanjian 

Jual – Beli atau Perjanjian Hibah yang belum didaftarkan di Kantor 
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Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan Notaris yang dipakai bukan 

merupakan PPAT di Kabupaten/Kota wilayah kerjanya. 

c. Peralihan Hak yang dilakukan dihadapan Notaris berupa Perjanjian 

Jual – Beli atau Perjanjian Hibah yang belum didaftarkan di Kantor 

Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan masih adanya sejumlah 

kelengkapan berkas yang belum lengkap sementara pihak penjual atau 

penghibah atau Yayasan sudah merasa mendesak untuk dilakukan 

Peralihan Hak Atas Tanah dimaksud. 

d. Peralihan Hak yang dilakukan dihadapan Lurah/Kepala Desa yang 

diketahui oleh Camat berupa Jual – Beli atau Hibah yang dilanjutkan 

pendaftaran di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) oleh Pihak Yayasan. 

e. Peralihan Hak yang dilakukan dihadapan Lurah/Kepala Desa yang 

diketahui oleh Camat berupa Jual – Beli atau Hibah yang belum 

dilanjutkan pendaftaran di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) oleh 

Pihak Yayasan dengan sejumlah alasan dan pertimbangan. 

f. Sebagai tambahan bahwa Yayasan Surya Budhi Agung sudah 

mendapat Penunujukan sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai 

Hak Milik Atas Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor : 5/Pnj/14/2010 tanggal 19 Februari 2010. 

Artinya Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Indonesia (BPN) untuk Yayasan Surya Budhi Agung 

statusnya adalah Hak Milik, bukan Hak Bangunan. 

(Responden atas nama Satya Vira, M.Pd.B selaku Sekretaris Umum 

Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia) 

3. Yayasan Indonesia Vidya Carita yang beralamat di Komplek Multatuli 

Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota 

Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yayasan dibentuk sejak tahun 2011. 

Yayasan belum memiliki asset kekayaan ataupun asset tanah lainnya.  

(Responden atas nama Putu Magha Pujayani selaku Ketua Yayasan Vidya 

Carita) 
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III.3 Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Status Hukum Hak Atas Tanah 

Yang Dikuasai Oleh Yayasan Keagamaan Buddha Di Kota Medan 

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang telah 

dilakukan oleh peneliti, berikut upaya mewujudkan kepastian hukum status 

hukum hak atas tanah yang dikuasai oleh yayasan keagamaan Buddha di 

Kota Medan: 

1. Pengurus Yayasan mendatangi Notaris untuk membuat Akte Pendirian 

Yayasan dan kemudian Notaris mendaftarkan Nama Yayasan ke 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di cek apakah nama 

Yayasan tersebut sudah dipakai atau belum agar menghindari terjadinya 

kesamaan nama. Setelah itu Pihak Pengurus Yayasan datang ke Kantor 

Wilayah Kementerian Agama untuk meminta Surat Rekomendasi nama 

dari Pembimbing Masyarakat Buddha. 

Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Pembimbing 

Masyarakat Buddha (Pembimas) maka surat tersebut di berikan ke 

Pihak Notaris agar bisa di upload melalui system Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia untuk segera diproses lebih lanjut. Setelah 

semua proses di Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia selesai, maka pengurus Yayasan dapat mendaftarkan 

Yayasannya ke Kementerian Agama dengan membawa syarat – syarat 

yang diperlukan untuk pendaftaran sesuai dengan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor: 323 Tahun 

2017 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Buddha. Yang 
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ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 

Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, perihal 

Permohonan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha. Adapun 

kelengkapan syarat – syarat pendaftaran adalah Fotokopi SK 

Pengangkatan Pengurus dari Organisasi/Lembaga, Surat pernyataan 

tidak dalam sengketa Materai 10.000,-, yang ditanda tangani Ketua 

Organisasi/Yayasan/Lembaga, Fotocopy Akta Notaris atau Anggaran 

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Surat Pengesahan 

dan Kemenkum HAM/Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri, 

Deskripsi Lembaga, Email Lembaga dan Telepon, Foto Tampak Depan, 

Kiri, Kanan dan Dalam, Surat Keterangan Domisili Kantor Sekretariat 

dari Lurah/Kepala Desa/RT/RW setempat, Fotocopy KTP Pembina, 

Pengurus Inti, dan Pengawas dengan ketentuan Agama dalam KTP 

harus Buddha, Pas Foto berwarna 1 lembar ( 4 x 6 ); 

Setelah semua persyaratan lengkap, maka Pengurus Yayasan dapat 

mendaftar secara mandiri melalui sistem aplikasi website 

https://sioribuddha.kemenag.go.id/. Kemudian setelah pengurus 

Yayasan selesai mengisi di sistem aplikasi SIORI, maka  secara 

otomatis akan masuk verifikasi ke sistem Kantor Kementerian Agama 

Kota/Kabupaten bidang Penyelenggara Buddha untuk di validasi dan 

dilanjutkan untuk di verifikasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama 

bidang Pembimbing Masyarakat Buddha, setelah semua proses di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk diteruskan ke Direktorat 

https://sioribuddha.kemenag.go.id/
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Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha untuk diverifikasi dan validasi 

agar bisa dikeluarkan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha. 

(responden atas nama Budi Sulistiyo selaku Pembimbing Masyarakat 

Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara) 

2. Menganjurkan kepada pihak Yayasan agar semua asset yang terdapat di 

Yayasan segera dibuat ke atas nama Yayasan agar asset tersebut tetap 

menjadi milik Yayasan guna menghindari pertikaian antar pengurus 

yayasan. (responden atas nama Rames Kumar selaku Penyelenggara 

Buddha Kementerian Agama Kota Medan).  

3. Upaya yang dilakukan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia 

(Permabudhi) sebagai wadah organisasi keagamaan Buddha, jika ada 

Yayasan memiliki harta kekayaan (aset) berupa tanah yang belum terdaftar 

atas nama Yayasan adalah Ketua/Pengurus Permabudhi bersama Pimpinan 

Majelis Anggota Permabudhi akan berkoordinasi kepada Ketua Yayasan 

dimaksud memberikan pembinaan dan memotivasi Ketua Yayasan agar 

harta kekayaan (aset) berupa tanah yg dimiliki segera didaftarkan ke 

instasi yg berwenang/Pemerintah. (responden atas nama Ketut Supardi 

selaku Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Provinsi Sumatera Utara). 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.I Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang - Undang 16 tahun 2001 tentang Yayasan memiliki tujuan untuk 

lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan 

pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga 

dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam 

usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk 

itu Pengurus Yayasan Keagamaan Buddha di Kota Medan secara tertib 

dalam mengelola harta kekayaan (aset) yang dikuasai dan berkewajiban 

melanjutkan proses peralihan hak atau permohonan hak di Kantor 

Pertanahan Nasional. 

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran 

Tanah pada Pasal 87 Ayat 1, Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah 

secara sistematik" adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertarna kali 
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yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran 

Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran 

Tanah secara sistematik dilakukan secara serentak bagi semua objek 

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa 

objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya yang 

pembiayaan berasal dari anggaran pemerintah dan atau masyarakat, untuk 

itu pemilik bidang Tanah diharapkan wajib mengikuti kegiatan 

Pendaftaran Tanah. Maka dari itu Yayasan Keagamaan Buddha dapat 

mendaftar dan memiliki Sertipikat Tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Buddha Nomor: 323 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Lembaga 

Keagamaan Buddha maka pengurus Yayasan dapat mendaftarkan 

Yayasannya ke Kementerian Agama dengan membawa syarat – syarat 

yang diperlukan untuk pendaftaran. Surat Permohonan ditujukan kepada 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama 

Republik Indonesia di Jakarta, perihal Permohonan Tanda Daftar 

Lembaga Keagamaan Buddha. Pengurus Yayasan dapat mendaftar secara 

mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah 

Rumah (SIORI) pada website: https://sioribuddha.kemenag.go.id/. 

 

https://sioribuddha.kemenag.go.id/
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IV.II Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar proses pengalihan dan pendaftaran tanah dapat menyediakan 

petugas BPN yang ramah dan profesional untuk memberikan kegiatan 

sosialisasi pada pihak Yayasan dan menggunakan sistim online untuk 

proses pengajuan pengalihan dan pendaftaran tanah serta adanya 

petugas BPN yang dapat dihubungi di kantor ataupun hotline dalam 

membantu memberikan penjelasan yang apabila terjadi kendala pada 

proses tersebut, sehingga pihak Yayasan mendapatkan kemudahan dan 

kelancaran dalam proses pengurusan pengalihan dan pendaftaran 

tanah. 

2. Proses peralihan hak ke pihak Yayasan dilakukan untuk menghindari 

resiko pengingkaran janji atas nama perseorangan yang dipakai dan 

bilamana atasnama perseorangan yang dipakai wafat maka 

kemungkinan pihak ahli waris tidak mengakui itu tanah milik Yayasan. 
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 No. Responden: ................ 

 

KUESIONER 

Terimakasih atas partisipasi saudara/i menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela 

mengisi kuesioner ini. Peneliti bernama Michelle Amanda Esitria Sumampow merupakan mahasiswa 

Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Prima Indonesia yang 

sedang melakukan penelitian tentang Status Hukum Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha di Kota Medan. 

Kami sangat menghargai kejujuran saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin 

kerahasiaan saudara/i terkait dengan kuesioner ini. Hasil survey ini akan bertujuan untuk menganalisis 

Status Hukum Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Yayasan Keagaamaan Buddha dalam proses 

kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan 

Yayasan agar tanah milik Yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat berubah menjadi 

atas nama Yayasan demi mencapai kepastian hukum terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah 

Yayasan. 

Saudara/i diminta untuk mengisi jawaban sesuai dengan keadaan nyata yang saudara/i rasakan 

dalam proses Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah atas Nama Yayasan Keagamaan Buddha sebagai 

berikut : 

DATA RESPONDEN 

Nama Lembaga/Organisasi : 

Alamat     : 

Nama Responden    : 

Jabatan    : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

1. Jika Yayasan memiliki Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, belum terdaftar atas nama Yayasan, 

apa upaya yang dilakukan oleh pihak Permabudhi sebagai wadah organisasi keagamaan Buddha 

? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Bagaimana Saran dari Permabudhi sehubungan pengalihan dan pendaftaran tanah oleh Pengurus 

agar Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, agar terdaftar atas nama Yayasan demi mencapai 

kepastian hukum ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana Peran Permabudhi terkait permasalahan Status Hukum Aset Yayasan berupa Tanah 

yang belum terdaftar atas nama Yayasan ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Medan, ………..…………… 2021 

Responden 

 

 

 

(     ) 

 

 

 

 

 



 No. Responden: ................ 

 

KUESIONER 

Terimakasih atas partisipasi saudara/i menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela 

mengisi kuesioner ini. Peneliti bernama Michelle Amanda Esitria Sumampow merupakan mahasiswa 

Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Prima Indonesia yang 

sedang melakukan penelitian tentang Status Hukum Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Yayasan 

Keagamaan Buddha di Kota Medan. 

Kami sangat menghargai kejujuran saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin 

kerahasiaan saudara/i terkait dengan kuesioner ini. Hasil survey ini akan bertujuan untuk menganalisis 

Status Hukum Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Yayasan Keagaamaan Buddha dalam proses 

kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan 

Yayasan agar tanah milik Yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat berubah menjadi 

atas nama Yayasan demi mencapai kepastian hukum terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah 

Yayasan. 

Saudara/i diminta untuk mengisi jawaban sesuai dengan keadaan nyata yang saudara/i rasakan 

dalam proses Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah atas Nama Yayasan Keagamaan Buddha sebagai 

berikut : 

DATA RESPONDEN 

Nama Instansi : 

Alamat  : 

Nama Responden : 

Jabatan : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

1. Jika Yayasan memiliki Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, belum terdaftar atas nama Yayasan, 

apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama melalui Bimbingan Masyarakat 

Buddha ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Bagaimana Saran dari Kementerian Agama sehubungan pengalihan dan pendaftaran tanah oleh 

Pengurus agar Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, agar terdaftar atas nama Yayasan demi 

mencapai kepastian hukum ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana Peran Kementerian Agama melalui Bimbingan Masyarakat Agama Buddha terkait 

permasalahan Status Hukum Aset Yayasan berupa Tanah yang belum terdaftar atas nama 

Yayasan ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Medan, ………..…………… 2021 

Responden 

 

 

 

(     ) 

 

 

 

 

 

 



 No. Responden: ................ 

 

KUESIONER 

Terimakasih atas partisipasi saudara/i menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela 

mengisi kuesioner ini. Peneliti bernama Michelle Amanda Esitria Sumampow merupakan 

mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Prima 

Indonesia yang sedang melakukan penelitian tentang Status Hukum Hak Atas Tanah yang dikuasai 

oleh Yayasan Keagamaan Buddha di Kota Medan. 

Kami sangat menghargai kejujuran saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin 

kerahasiaan saudara/i terkait dengan kuesioner ini. Hasil survey ini akan bertujuan untuk 

menganalisis Status Hukum Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Yayasan Keagaamaan Buddha 

dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan dan menganalisis upaya hukum yang dapat 

dilakukan Yayasan agar tanah milik Yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat 

berubah menjadi atas nama Yayasan demi mencapai kepastian hukum terhadap Kepemilikan Hak 

Milik Atas Tanah Yayasan. 

Saudara/i diminta untuk mengisi jawaban sesuai dengan keadaan nyata yang saudara/i rasakan 

dalam proses Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah atas Nama Yayasan Keagamaan Buddha sebagai 

berikut : 

DATA YAYASAN DAN RESPONDEN 

Nama Yayasan : 

Alamat  : 

Nama Responden : 

Jabatan : 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Tahun Berapa Yayasan Didirikan, dan Apakah sudah memperoleh pengesahan sebagai Badan 

Hukum ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Jika Yayasan didirikan sebelum tahun 2004, Apakah Yayasan sudah melakukan perubahan 

Anggaran Dasar dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan ? 

……………………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Apakah Yayasan memiliki Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, dan bagaimana cara 

memperolehnya ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Jika Yayasan memiliki Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, apakah status tanah tersebut atas 

nama Yayasan, dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasinal (BPN) ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

5. Jika Yayasan memiliki Harta Kekayaan (asset) berupa tanah, belum terdaftar atas nama 

Yayasan, apa upaya yang dilakukan oleh pihak Yayasan ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

6. Bagaimana pengalihan dan pendaftaran tanah oleh Pengurus agar Harta Kekayaan (asset) 

berupa tanah, agar terdaftar atas nama Yayasan di Badan Pertanahan Nasinal (BPN) ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7. Bagaimana Saran sehubungan pengalihan dan pendaftaran tanah oleh Pengurus agar Harta 

Kekayaan (asset) berupa tanah, agar terdaftar atas nama Yayasan demi mencapai kepastian 

hukum ? 

….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Medan, ………..…………… 2021 

Responden 

 

 

 

(     ) 












