BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu latar belakang keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan)
dikemukakan dalam Bagian Awal Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut yang
antara lain:
“Pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan
dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada
undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan
masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik
status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah
mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, Kemanusiaan, melainkan jugs
adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, Pengurus dan
pengawas.”
Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik
masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud
dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Sengketa antara pengurus dengan
pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk
menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh
dengan cara melawan hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan
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sebagai landasan yuridis dalam penyelesaian. 1
Selain hal yang ditegaskan dalam UU Yayasan tersebut, arti pentingnya
pengaturan masalah yayasan ini pertama-tama dapat dirujuk kembali kepada hakikat
dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
yang mengandung arahan tentang nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaikan sebuah bintang
pemandu, nilai-nilai Pancasila yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar
1945 (sebelum amandemen) sebagaimana tercantum antara lain dalam Pasal 27 ayat
(1), 29 ayat (1), 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 menjadi dasar bagi perlunya sebuah
sistem untuk mengembangkan yayasan ini sebagai salah satu instrumen dalam
mendukung pencapaian tujuan negara.
Pemerintah tidak membiarkan perkembangan Yayasan sebagai fenomena
sosial dan hukum yang berjalan sendiri tanpa adanya kontrol dan pengaturan yang
tegas, apalagi dalam kenyataannya Yayasan telah merupakan kelembagaan yang
sangat populer dan diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara
merata dibandingkan misalnya dengan Perseroan Terbatas atau Firma.
Secara

tegas

dapat

dikatakan,

landasan

filosofis

(Pancasila)

dan

Konstitusional (UUD 1945) tersebut di atas menunjukkan adanya tuntutan yang
bersifat imperatif terhadap negara, pemerintah, bahkan masyarakat maupun
perorangan untuk melaksanakan tugas keagamaan, kemanusiaan serta sosial.
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Rehngena Purba., “Perlunya Undang-Undang Tentang Yayasan”, Makalah, disampaikan
pada Lokakarya, Rancangan Undang-Undang Yayasan, di Universitas Sumatera Utara Medan pada
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Pelaksanaan kegiatan dan usaha di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, antara lain selama ini
banyak dilakukan melalui lembaga Yayasan. Namun demikian yang sangat menarik
bahwa di Indonesia sendiri baru pada bulan Agustus 2001 keluar peraturan atau
undang-undang mengenai Yayasan tersebut yang dinilai banyak pihak tertinggal dari
beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Selama ini tidak ada suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas sebagai
pedoman bagi hidupnya suatu Yayasan. Pendirian Yayasan selama ini hanya
berdasarkan suatu kebiasaan (reasonable sense), yaitu didirikan dengan akta notaris
dan bila pengurus berkehendak dapat didaftarkan pada kepeniteraan pengadilan
negeri tempat kedudukan dari Yayasan, setelah terlebih dahulu meminta Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagian pendirian Yayasan diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). 2
Dalam suasana ketiadaan undang-undang yang komprehensif yang mengatur
Yayasan tersebut, dalam kehidupan masyarakat timbul berbagai penafsiran mengenai
pengertian, sifat, status, dan kedudukan hukum Yayasan tersebut dan sebagainya
termasuk dalam hal kegiatan atau usahanya, meskipun dalam lalu lintas hukum
sehari-hari, eksistensi Yayasan diakui dan telah diperlakukan sebagai suatu subyek
hukum yang mandiri dan mempunyai hak dan kewajiban sendiri di samping hak dan
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Anwar Barohima., Kedudukan Yayasan di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), hal. 1.
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kewajiban penguru-pengurus atau pengelolanya. 3
Dalam pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia, organisasi Yayasan
telah tumbuh subur dan berkembang dengan sangat pesatnya bagaikan jamur di
musim hujan. Ribuan organisasi seperti ini dalam bentuk Yayasan tumbuh subur dan
berkembang pesat di Indonesia baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun pada
Era Reformasi sekarang ini yang pada dasarnya mendapat tempat dan keleluasaan
sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Masyarakat menikmati kebebasan dalam mendirikan yayasan, menentukan struktur
organisasi, dan berbagai aspek lainnya tanpa campur tangan hukum secara ketat. Oleh
karena itu di tengah kungkungan politis dan kekuasaan yang sentralistis, orang
menemukan kemerdekaan dalam mendirikan dan mengelola Yayasan. 4
Sejak zaman Hindia Belanda bentuk yayasan merupakan suatu bentuk badan
hukum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat
memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan: 5
1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek
pajak.
Sebelum diberlakukannya UU Yayasan bahwa dasar hukum yang berlaku

3

Ibid., hal. 2-3.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVevHRDfJ9MJ:irmadevita.com/,
diakses terakhir tanggal 28 Juli 2010.
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Setiawan., “Tiga Aspek Yayasan”., Varia Peradilan, Tahun V No. 55 April 2000, hal. 112.
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untuk Yayasan adalah hukum kebiasaan yang timbul dengan sendirinya dalam
masyarakat yang terjadi karena kebutuhan. 6 Dengan diberlakukannya UU Yayasan,
maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat yang berarti diakui sebagai
subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau
pengurusnya.
Perbedaan Yayasan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan adalah:
Tabel 1: Perbandingan Perbedaan Yayasan Sebelum dan Sesudah Keluarnya UU
Yayasan
No
Sebelum
1
Pendirian yayasan tidak perlu
pengesahan dari pemerintah
2
Organ
yayasan
dibolehkan
merangkap jabatan
3
Yayasan tidak bisa dipailitkan
4
Belum ada pengesahan dari menteri
Hukum dan HAM
5
Nama yayasan diperbolehkan sama
6
7

Tidak ada batasan terhadap masa
kerja organ yayasan
Yayasan belum memiliki status
badan
hukum.
Pengaturannya
memang ada disebutkan dalam KUH
Perdata Pasal 365, Pasal 680, Pasal
1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954,
itupun hanya mengenai istilah saja.
Jadi, Yayasan tunduk kepada hukum
kebiasaan,
yurisprudensi
dan
doktrin.

Sesudah
Pendirian
yayasan
diperlukan
pengesahan dari pemerintah
Organ yayasan tidak diperbolehkan
merangkap jabatan
Yayasan bisa dipailitkan
Ada pengesahan dari menteri Hukum
dan HAM
Nama yayasan tidak diperbolehkan
sama
Ada batasan terhadap masa kerja
organ yayasan
Yayasan memperoleh status badan
hukum setelah akta pendirian yang
didirikan oleh satu orang atau lebih
dengan memisahkan sebagian harta
kekayaan
pendirinya,
sebagai
kekayaan awal.

6

Chatamarrasji Ais., Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai
Suatu Badan Hukum Sosial, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 12.
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Selanjutnya ditinjau dari skala kegiatan dan besarnya kekuatan ekonomi
Yayasan, dalam praktek sehari-hari dapat dilihat secara kasat mata bahwa Yayasan
tidak hanya sekedar suatu lembaga kecil yang bergerak secara murni dalam bidang
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi telah banyak Yayasan yang didirikan
dengan motif bisnis, politik, dan motivasi lainnya. Cukup banyak pula Yayasan yang
didirikan dengan dasar kepentingan kekuasaan dan kewenangan penguasa baik
langsung maupun tidak langsung. Berbagai instansi sipil maupun militer turut
mendirikan Yayasan yang bersifat komersil dan beraktivitas hanya untuk mencari
keuntungan ekonomi bagi pengurus dan para anggotanya. 7
Seiring dengan hal tersebut terjadi pula berbagai perselisihan bahkan konflik
yang antara lain dalam bentuk: 8
a.
b.
c.
d.
e.

Konflik antara badan pendiri;
Konflik tentang tujuan yang menyimpang;
Konflik masalah keuangan;
Konflik tentang kepemilikan; dan
Konflik masalah kewenangan dan tanggung jawab.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa berbagai

perselisihan dan konflik yang terjadi, kelemahan dalam pengelolaan Yayasan,
maupun penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya dalam pendirian Yayasan, adalah
karena tidak adanya aturan yang memadai tentang yayasan-meskipun hal itu bukan
satu-satunya faktor penyebab permasalahan yayasan selama ini. Yayasan dikelola
secara bebas tanpa adanya acuan yang dipedomani secara tegas, akibatnya adalah
7

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_bcGicxsRUJ:bataviase.co.id/det,
diakses terakhir tanggal 20 Juli 2010.
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tidak terjaminnya kepastian hukum, karena adanya perbedaan dalam praktek serta
sulitnya pemerintah maupun masyarakat lugs mengontrol pengelolaan Yayasan.
Dapat dirasakan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi yayasan sebagai suatu
lembaga sosial, kemanusiaan, dan keagamaan murni menjadi suatu badan usaha
setidaknya kegiatan usaha secara terselubung yang mengakibatkan tujuan hakiki dan
asli seperti tercantum dalam anggaran dasarnya menjadi kabur. Yayasan yang pada
mulanya merupakan organisasi nirlaba yang murni bertujuan sosial-idiil, tetapi
belakangan dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, Yayasan
akhirnya juga dipergunakan sebagai sarana untuk kepentingan sosial-ekonomis.
Apabila dulu Yayasan merupakan suatu institution untuk keperluan masyarakat
(umat), mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu, rumah jompo, dan lain
sebagainya yang bertujuan sosial, namun sekarang banyak yang telah menyimpang
dan salah arah, sehingga yayasan berubah menjadi usaha dagang dan menjadikan
jual-beli sebagai kegiatan pokoknya.
Terlepas dari suasana dan nuansa kebebasan dalam pendirian dan pengelolaan
yayasan karena tidak adanya regulasi yang ketat, dan lengkap, maka yayasan
(foundation dalam bahasa Inggris; stichting dalam bahasa Belanda) juga telah
menimbulkan dampak negatif karena aktivitas yayasan dapat dikatakan hampir tak
terkendali yang mengakibatkan konotasi yayasan tidak lagi sekedar suatu lembaga
amal/nirlaba dengan motivasi murni untuk tujuan sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan semata, tetapi banyak pula yayasan yang didirikan dengan motivasi
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bisnis maupun politik didukung oleh modal besar dalam pengelolaannya. 9
Begitu pula instansi sipil maupun militer turut mendirikan Yayasan yang
bersifat komersil dan bergerak untuk mencari keuntungan ekonomi bagi pengurus dan
anggotanya. Yayasan yang mereka dirikan melakukan bentuk usaha lainnya,
melakukan kerja sama dengan perseroan terbatas, bahkan mendirikan perseroan
terbatas. Sebagai contoh Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bernaung dibawah Markas
Besar TNI-AD memiliki sejumlah badan usaha seperti PT. Aerokarto Indonesia, PT.
Asuransi Cigra Indonesia, PT. Cilegon Fabricators, PT. Kayan River Indah Timber
Plywood dan PT. kulturgaya Triusaha. 10
Kritikan dan tuduhan negatif terhadap keberadaan beberapa Yayasan itu
bukan hanya terjadi pada era reformasi saat ini. Pada tahun 1989, berbagai kalangan
DPR telah mempersoalkan penyalahgunaan Yayasan ini sebagai alat atau wadah
menampung berbagai bentuk pungutan (pungli) di instansi pemerintah yang tidak
terliput mekanisme anggaran dan tidak terjangkau aparat pengawasan. Para pengelola
Yayasan yang merasa tidak siap dan dipaksakan untuk menerima berbagai bentuk
penataan (regulasi) di atas apalagi kemungkinannya Yayasan tersebut telah
menghasilkan profit bagi para pengurusnya. Dalam berbagai bentuk Yayasan
dipergunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan sebagaimana dilakukan oleh
Yusuf Ongkowijaya dengan Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang berakhir
di depan peradilan pidana. Ketika Yusuf Ongkowijaya masuk bui, ribuan anggota
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Anwar Borahima., Op. cit., hal. 2.
Harian Kompas, tanggal 27 Oktober 2000
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masyarakat di berbagai kota besar dan kecil, mengaku telah tertipu dan kehilangan
uang mereka. 11
Sehubungan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman
dalam ketentuan pendirian Yayasan itu maupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh
sebagian aktivis yayasan boleh dikatakan akibat belum adanya kerangka hukum yang
memadai bagi organisasi nirlaba di Indonesia. 12
Hal yang sangat penting pula bahwa organisasi nirlaba di Indonesia pun
tampaknya masih enggan untuk mendukung upaya perbaikan kerangka hukum yang
ada. Pembaharuan hukum mengenai organisasi nirlaba secara apriori dipandang justru
akan merusak tatanan yang dinilai telah cukup demokratis walaupun diakui selama ini
banyak organisasi Yayasan yang disalahgunakan untuk tujuan dan kepentingan
pribadi. Sebagian besar masyarakat yang mendirikan Yayasan beranggapan bahwa
dengan pemberlakuan UU Yayasan dapat membatasi dan mengontrol operasional

11

M. Adnan Amal., “Yayasan Sebagai Badan Hukum” , Varia Peradilan, Tahun IV Juni
1989, hal. 138.
12
Ningrum Natasya Sirait., Modul Hukum Perusahaan Magister Manajemen (Medan: PPsUSU, 2001), hal. 4. Menyatakan antara lain bahwa penyebab terjadinya penyimpangan dalam yayasan
yang paling utama adalah tidak adanya pranata hukum yang mengatur yayasan. Misalnya tidak adanya
penjelasan secara rinsi tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kegiatan sosial.
Pendidikan selalu diterima sebagai kegiatan sosial. Dalam banyak kenyataan, banyak institusi
pendidikan yang selalu diterima sebagai kegiatan sosial. Dalam banyak kenyataan, banyak institusi
pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan bertujuan mengejar keuntungan. Sering dikatakan
bahwa untuk mendapatkan pendidikan yangbaik seseorang harus membayar mahal. Dalam hal ini
pelaksanaan kegiatan yayasan yang bersangkutan lebih mengarah pada pengutamaan keuntungan
(profit). Demikian juga di bidang pelayanan kesehatan. Banyak rumah sakit-rumah sakiat yang
didirikan untuk melayani anggota-anggota masyarakat yang menginginkan pelayanan prima dan untuk
itu bersedia membayar mahal. Oleh karena itu banyak rumah sakit berlomba-lomba memberikan
layanan dan fasilitas layaknya hotel mewah. Apakah praktek di atas dapat lagi dikatakan bertujuan
sosial atau kemanusian. Kelihatannya sifat nirlaba atau non profit yayasan tidak mengenai sasaran.
Banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yayasan yang disebabkan oleh tidak adanya
peraturan sebagai landasan hukumnya mendorong pemerintah menyusun undang-undang tentang
yayasan.
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organisasi Yayasan sekaligus akan mempersempit ruang geraknya. Peraturan itu
mungkin akan mengurangi dinamika organisasi nirlaba dalam mencapai tujuan sesuai
anggaran dasarnya, umpamanya pembatasan terhadap aktivitas politik, proses
pengadilan, tekanan terhadap pemerintah. Begitu pula pembatasan terhadap kegiatan
komersial dapat menghambat sektor nirlaba mendistribusikan barang dan jasa ke
masyarakat luas, sedangkan pembatasan kepemilikan usaha dapat menghambat
mengurangi tumbuhnya ide-ide baru dan pertumbuhan organisasi nirlaba. Dari
berbagai media massa dapat diketahui adanya tanggapan para pengelola Yayasan
yang merasa tidak siap dan seolah-olah dipaksakan untuk menerima berbagai bentuk
penataan (regulasi) di atas.
Terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Yayasan dalam
praktek selama ini tidak disebabkan semata-mata oleh satu faktor saja, yakni
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas saja. Di samping itu secara
etimologis terdapat ketidakjelasan apa yang dimaksud denaan kegiatan sosial,
keagamaan dan kemanusiaan. Sangat sulit dan mustahil untuk merumuskan suatu
definisi kegiatan sosial misalnya yang berlaku umum dan diterima semua pihak. 13
Pada prinsipnya tujuan diundangkannya UU Yayasan adalah untuk lebih
menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan dasar yang pasti sebagai
landasan berpijak mengenai kedudukan Yayasan demi kepentingan sosial. 14 Hal
tersebut dapat dilihat ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) UU Yayasan yakitu, “Yayasan

13
14

Ibid., hal. 5.
Gatot Supramono., Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 9.
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adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang
tidak mempunyai anggota”. Kekayaan yang dipisahkan menurut penjelasan pasal
tersebut adalah dipisahkan antara kekayaan Yayasan dengan kekayaan para
pendirinya. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendirikan Yayasan yakni kekayaan
harus dipisahkan. Hal tersebut merupakan suatu yang mutlak bagi Yayasan karena
tanpa persyaratan tersebut akan merupakan suatu perkumpulan biasa sebagaimana
diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata. Oleh karena itu suatu yayasan harus bersifat
nirlaba sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasarnya.
Sebagai suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang
bersifat sosial, maka untuk melaksanakan kegiatannya diperlukan adanya pengurus
yang mengelola kekayaan Yayasan. Pengurus Yayasan tersebut bertanggung jawab
kepada yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili
Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kontrol terhadap pengurus dalam
mengelola yayasan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.

Prinsip-prinsip

keadilan,

transparansi,

akuntabilitas

dan

pertanggungjawaban harus menjadi perhalian pengurus yayasan dalam menjalankan
kepengurusannya sehari-hari agar keberadaan Yayasan dapat dilaksanakan untuk
kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan.
Beramal dan memberi derma secara terorganisir dan sistematis merupakan
salah satu hakikat keberadaan Yayasan. Eksistensi dan gerakan Yayasan pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari misi dan kegiatan nirlaba yang didasarkan
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pada prinsip filantropis (kedermawanan, amal, dan sukarela), yang diorganisir dalam
suatu organisasi yang rapi dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan di
bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 15
Filantropi atau organisasi nirlaba lazimnya merupakan organisasi sosial non
pemerintah yang bertujuan membantu dan memberdayakan masyarakat melalui
manajemen nirlaba secara sukarela dan bersifat mandiri yang dapat diklasifikasikan
sebagai kegiatan karitatif (bantuan amal langsung) dan kegiatan advokasi
transformatif (pemberdayaan dalam arti luas, yang biasanya dilakukan melalui
pendekatan struktural dan kultural dengan membangun sikap mental yang demokratis
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjalankan kewajiban sebagai warga
negara. 16
Oleh karena itu kehadiran UU Yayasan sebenarnya merupakan suatu
kebutuhan aktual. Meskipun UU Yayasan tersebut baru berlaku efektif pada Tahun
2002 sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
namun setidaknya berbagai ketentuan substantif dari UU Yayasan tersebut dapat
menjadi pedoman dan arah yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
Yayasan.
Status badan hukum Yayasan yang selama ini menurut Sunarmi, hanya

15

Hendra Nurtjahno., Perkembangan Hukum Nirlaba di Indonesia”, karangan yang dimuat
dalam buku Filantropi dan Hukum di Asia, Asia Pasific Philanthropy Consosrtium, (Jakarta: PT. Citra
Aditya Bakti, 1999), hal. 82.
16
Ibid.
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berdasarkan jurisprudensi dan hukum kebiasaan. 17 Namun, setelah berlakunya UU
Yayasan, secara yuridis Yayasan sudah memiliki dasar hukum. Oleh sebab itu,
Yayasan yang ada sebelum diundangkannya UU Yayasan, menurut UU Yayasan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, harus
menyesuaikan Anggaran Dasarnya termasuk akta pendirian Yayasan sebagaimana
ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 63 Tahun
2008. Ketentuan Pasal 15 adalah sebagai berikut:
(1) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan
hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui
notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. Salinan akta pendirian Yayasan;
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh
notaris;
c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang
ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala
desa setempat;
d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan
tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan
sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
(3) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh
status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
Kemudian ketentuan dalam Pasal 16 disebutkan bahwa:
(1) Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama
dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau

17

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., “Putusan Gugatan Perdata Nomor 904/Pdt.G/2007/PN
Jak-Sel. Di sampaikan pada pemeriksaan saksi ahli atas gugatan terhadap Yayasan Beasiswa
Supersemar pada tanggal 4 April 2008, hal. 74.
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kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar
Yayasan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. Salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh
notaris; dan
c. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan
pengumumannya.

Pemberitahuan perubahan akta pendirian Yayasan harus diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh para pengurus
Yayasan. Begitu pula terhadap Yayasan asing yang ada di Indonesia harus
menyesuaikan Anggaran Dasarnya melalui perubahan akta pendiriannya. Perubahan
akta pendirian Yayasan tersebut menurut ketentuan Pasal 24 UU Yayasan harus
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat dianggap telah mengetahui terhadap Yayasan yang baru didirikan
tersebut. 18
Kehadiran UU Yayasan membawa paradigma baru dalam pengelolaan
Yayasan di Indonesia seperti ketentuan-ketentuan yang mewajibkan YayasanYayasan sebelum UU Yayasan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai
dengan ketentuan dalam UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksana UU Yayasan. Dengan demikian, maka konsekuensi hukum atas kehadiran
UU Yayasan, tentu berakibat terhadap akibat hukum perubahan akta dan sanksi bagi
Yayasan yang tidak melaksanakan perubahan akta pendirian Yayasan tersebut.
Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, dirasa perlu untuk dikaji
18

Gatot Supramono., Op. cit., hal. 13.
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dalam penelitian ini mengenai perubahan akta Yayasan sehingga, dipilih sebagai
judul dalam penelitian ini adalah, ”Perubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah
Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Yayasan”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan
beberapa permasalahan yang menjadi titik tolak pembahasan dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimanakah perubahan akta terhadap pendirian Yayasan setelah keluarnya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 tentang Yayasan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan setelah
keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang Yayasan ?
3. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap yayasan apabila tidak melaksanakan
perubahan akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?

C. Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian
ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perubahan akta pendirian Yayasan setelah
keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum perubahan akta pendirian
yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum apabila yayasan tidak
melaksanakan perubahan akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini diklasifikasikan atas manfaat teoretis Dan manfaat
praktis.
1. Secara teoretis, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya
bahan kajian dan kepustakaan mengenai perkembangan pemikiran maupun
pengaturan tentang lapangan fenomena sosial dan hukum dari yayasan khususnya
dalam bidang ilmu hukum keperdataan dan kenotariatan di Perguruan Tinggi
maupun para pemerhali masalah hukum dan sosial dari yayasan.
2. Secara praktis hasil penelitian kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan bagi
para praktisi hukum, notaris, masyarakat umum, para pengelola yayasan, maupun
pemerintah dalam mempersiapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
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Yayasan maupun kemungkinan untuk melakukan revisi nantinya.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan
Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa telah ada beberapa judul tesis mengenia
Yayasan diteliti oleh peneliti terdahulu seperti:
1. “Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan dan Penyelenggara Pendidikan Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, diteliti oleh Sa’adah
(2006). Fokus penelitiannya terhadap pertanggungjawaban pengurus sesuai
dengan UU Yayasan.
2. “Analisis Hukum Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, diteliti oleh Irma Fatmawati (2007). Fokus
penelitiannya mengenai prinsip-prinsip transparansi yang harus dilakukan dalam
mengelola Yayasan sesuai dengan UU Yayasan.
Namun penelitian tentang judul, “Perubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah
Keluarnya UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan”
belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama,
walaupun ada beberapa topik penelitian tentang Yayasan tetapi jelas berbeda.
Perbedaannya dengan judul dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini fokusnya
mengenai perubahan akta, akibat hukum perubahan akta, dan sanksi yang diterapkan
kepada Yayasan setelah berlakunya UU Yayasan. Jadi, penelitian ini adalah asli
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karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.
Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah
dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan
pendekatan dan perumusan masalah.

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional
1. Kerangka Teori
Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan
terhadap ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat
manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah
tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan
zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya
kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.
Selain itu, teori yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan
dapat diartikan, bahwa hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang
dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Teori ini dikemukakan oleh
Roscoe Pound, yakni “Law as A Tool as Social Engineering” 19 . Hukum harus
diusahakan bersifat antisipatif, sehingga tidak menghambat laju perkembangan

19

Roscoe Pound., “Social Control Through Law: Jural Postulets”, Cet.1, dikutip dalam
Filsafat Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2001), hal. 578-579, dikutip dari Pound, Jurisprudence, Vol.3, hal.8-10, dikutip
dari Stone, Human Law and Human Justice (1965), hal.280.
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efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim yayasan

yang kondusif melalui

pengaturan tentang yayasan.
Keberadaan Yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang
menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan. “Pada dasarnya Yayasan merupakan alat yang secara
fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial,
kebudayaan dan ilmu pengetahuan”. 20
Sehubungan dengan itu, menurut Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi
memberikan pandangannya tentang Yayasan yaitu: 21
“Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal (philantropic) untuk mewujudkan
keinginan manusia, dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa
manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena
Yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mengejar mencari
keuntungan dan/atau penghasilan sebesar-besarnya sebagaimana layaknya
badan usaha lainnya. Bahkan ada pendapat yang lebih tegas menyebutkan
bahwa Yayasan merupakan lembaga nirlaba, yakni sama sekali tidak
mengejar keuntungan.”
Menurut Abdul Muis menyebutkan bahwa Yayasan adalah “badan hukum
yang memiliki harta kekayaan yang telah dipisahkan dari pemiliknya, sehingga
bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat ideal dan diurus
oleh suatu badan pengurus tanpa mempunyai anggota”. 22

20

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi., Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta: PT. Abadi,
2003), hal.1
21
Ibid., hal. 2.
22
Abdul Muis., Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, 1987), hal. 6.
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Badan hukum merupakan suatu badan yang sekalipun bukan berupa manusia
namun dianggap mempunyai

harta kekayaan sendiri yang terpisah dari para

anggotanya dan merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti seorang manusia
serta dapat turut serta dalam lalu lintas hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum,
badan hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diwakili para
pengurusnya. 23
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kriteria Yayasan ditentukan
yaitu sebagai berikut: 24
a. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan;
b. Kekayaan Yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan Yayasan;
c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan; dan
d. Yayasan tidak mempunyai anggota.
Badan Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),
yang bukan Manusia. Yang Penting dari Badan Hukum adalah, dapat dipisahkannya,
hak dan kewajiban Badan Hukum dari Hak dan Kewajiban Anggota Badan Hukum.
Anggota atau pengurus badan hukum dapat berganti-ganti, tetapi badan hukum tetap
ada. 25
Teori-teori yang berhubungan dengan badan hukum adalah sebagai berikut:
1. Teori fiktif Von Savigny berpendapat badan hukum itu semata-mata buatan
negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagaisubjek

23

Abdul Muis., Hukum Persekutuan dan Perseroan, (Medan: Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, 1995), hal. 11.
24
Ibid, hal. 12.
25
Chatamarrasjid Ais., Op. cit., hal. 18.
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hukum, badan hukum ituhanya suatu fiksi saja, yaitu sesuat yang
sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu
pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama
dengan manusia. 26
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia
saja dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya
hak hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu
kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.
Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah
hak-hak tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu
harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau harta kekayaan yang terikat
oleh suatu tujuan atau harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau
kekayaan kepunyaan suatu tujuan. 27
3. Teori propiete collective dari Planiot. Menurut teori ini hak dan kewajiban
badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersamasama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan
harta kekayaan

bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki

masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai
pemilik bersama-sama untuk keseluruhan sehingga mereka secara pribadi
tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Dikatakan bahwa orang26

Von Savigny., dalam Ali Rido., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 7.
27
Ibid., hal. 8.
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orang yang terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan
membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian,
badan hukum adalah suatu kontruksi yuridis saja. 28
4. Teori organ dari Von Gierke. Badan hukum adalah suatu realitas
sesungguhnya sama seperti sifat kepribdian alam manusia ada di dalam
pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu “Leiblichgeistige Lebenseinheit die
Wollen und Gewollte in tat Umserzen kam”. Di sini tidak hanya suatu pribadi
yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau
kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan (pengurus,
anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau
kemauan hari hukum. 29
Teori propiete collective itu berlaku untuk korporasi, badan hukum yang
mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori initidak banyak artinya. Sebaliknya
teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan hanya tepat
untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai anggota.
Sesuai tuntutan perkembangan moderen, pendaftaran badan hukum sekurangkurangnya dapat dilihat sebagai sayarat formil. Meskipun pendaftaran badan hukum
sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan
dengan tanggung jawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata
tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggung jawab pengurus

28
29

Planiol., dalam Ali Rido., Ibid., hal. 9.
Von Gierke., dalam Ali Rido., Ibid., hal. 8.
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yang menjadi tanggung jawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan
hukumnya belum sah, maka tanggung jawabnya bersifat pribadi dari orang-orang
yang duduk sebagai pengurus.
Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan
hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian sedangkan perbuatan yang
bukan termasuk perbuatan hukum timbul dari undang-undang, dengan demikian,
tanggung jawab timbul dari perjanjian dan berdasarkan undnag-undang. 30
Dalam hal pertanggungjawaban badan hukum, setiap orang dalam organ
badan hukum tersebut, tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum oleh
badan hukum, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian bagi badan itu atau terhadap pihak ketiga. Dengan demikian
apabila organ-organ di dalam badan hukum itu telah melakukan secara sah perbuatan
tertentu dalam kedudukannya sebagai bagian dari organ badan hukum, dalam arti
bukan karena kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan
tindakan untuk dan atas nama badan hukum tersebut, sehingga tindakan yang
demikian telah merupakan tindakan korpoasi. 31
Pertanggungjawaban badan hukum atas perbuatan bawahan tidak hanya
meliputi segala yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan, melainkan
juga

perbuatan-perbuatan

yang

dimungkinkan

oleh

fungsi

mereka.

Jadi

30

Anwar Barohima., Op. cit., hal. 251. Tanggung jawab dapat timbul dari perjanjian dan dari
perbuatan melawan hukum. Dalam hal timbul dari perjanjian, maka kerugian harus diganti karena
kewajiban utama atau sampingan berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi. Sedangkan dalam hal
perbuatan melawan hukum, kerugian harus diganti karena pelanggaran suatu norma hukum.
31
Ibid.
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pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan itu ada, kalau tugas yang diberikan
kepada bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan untuk melakukan
perbuatan kesalahan.
Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orangorang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, dengan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh organ suatu badan hukum. Untuk perbuatan melawan
hukum dari bawahannya yang bukan organ, maka badan hukum bertanggung jawab
berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum
dari organ bukan bawahannya, maka badan hukum itu bertanggung jawab
berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata. 32
Orang yang duduk dalam organ, dapat bertindak sebagai kualitas organ dan
dapat juga bertindak secara pribadi. Apabila organ melakukan tindakan dalam
kualitasnya sebagai organ, maka sebagai badan hukum dapat digugat untuk
perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organ-organ
dalam badan hukum tersebut. Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan oleh organ
dalam kualitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya harus ditanggung oleh
pribadi sendiri, dan badan hukum itu sama sekali tidak terkait. Hal ini telah menjadi
yurisprudensi tetap, yang tidak ditemukan di dalam undang-undang. 33

32

Ibid., hal. 252. Pasal 1367 KUH Perdata, “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk
kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya”. Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.
33
Ibid., hal. 252-253.
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Dalam segala tindakan, badan hukum dipandang seolah-olah tidak berbeda
dengan seorang manusia, termasuk kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan
melawan hukum. Akan tetapi dalam perbuatan melawan hukum, ada suatu unsur yang
mungkin menimbulkan kesulitan membuktikannya yaitu kesalahan (schuld) yang
harus ada pada subjek perbuatan melawan hukum. Kesulitan ini berhubungan erat
dengan alam pikiran dan alam perasaan, yang hanya ada dalam tubuh seorang
manusia. 34
2. Landasan Konsepsional
Guna menghindari perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang dipakai
dalam penulisan ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 35
2. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris. 36 Akta
Notaris adalah surat yang dibuat oleh notaris yang memuat atau menguraikan

34

Wirjono Prodjodikoro., Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum
Perdata, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 56.
35
Pasal 1 Angka 1., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan).
36
Pasal 1 angka 1., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat
atau disaksikan oleh notaris sendiri. 37
3. Akibat hukum adalah segala akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan,
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 38
4. Perubahan adalah suatu proses suksesi suatu sistem dari keadaan lama yang tidak
sesuai lagi pada tempatnya ke keadaan baru dengan tujuan untuk memperbaiki
sistem tersebut agar sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. 39
5. Akta Pendirian adalah surat otentik mengenai keberadaan suatu badan hukum
yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu tentang
badan hukum tersebut. 40
6. Kekayaan Yayasan adalah segala harta yang dapat dinilai berupa uang, barang,
maupun kekayaan lain dan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya
sebagai kekayaan awal. 41
7. Organ Yayasan adalah bagian-bagian yang penting terdiri atas pembina, pengurus
dan pengawas. 42

37

R. Soegondo Notodisoerjo., Hukum Notariat Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992),

hal. 29.
38

Ali Rido., Op. cit., hal. 13.
Gatot Supramono., Op. cit., hal. 10.
40
Ibid., hal. 34. lihat juga Pasal 14 Ayat (1) UU Yayasan.
41
lihat Pasal 5 dan Pasal 9 UU Yayasan.
42
Pejelasan Umum UU Yayasan, hal. 3.
39
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G. Metode Penelitian
Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang
menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 43 Sedangkan penelitian
merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan konsisten. 44 Penelitian hukum merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan cara menganalisisnya. 45 Dengan demikian metode penelitian adalah upaya
ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode
tertentu.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau
penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan
asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. 46 Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai
penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis
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baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is
decided by the judge through judicial process. 47
Aalasan penggunaan penelitian hukum normatif ini, menurut William I.
Filstead, adalah didasarkan pada analisis kualitatif dimana terdapat paradigma
hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik
atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang
dikumpulkan. Penelitian hukum normatif dimaksud adalah yang bersifat kualitatif. 48
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian
kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,
pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan,
buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.
Data pokok dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang
meliputi: 49
1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Athun 2001 junto
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Yayasan (UU Yayasan), dan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU
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Yayasan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau
pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari
kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari
internet, dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan
tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang
relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau
kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut
selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal dalam UU Yayasan dan
PP Nomor 63 Tahun 2008 yang berisi kaedah-kaedah hukum kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga
menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif
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untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah
dalam penelitian ini akan dapat dijawab. 50
4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas,
norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang
relevan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan
menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk
uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian
dinyatakan

secara

deskriptif

sehingga

dapat

memberikan

solusi

terhadap

permasalahan yang dimaksud.
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