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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.
Badan Hukum Yayasan atau dalam bahasa Belanda disebut “stichting” dan
dalam bahasa Inggris disebut “foundation”, diatur secara tegas di Indonesia, dalam
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Yayasan. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945
mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan social harus diatur oleh Negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan, dalam hal ini lembaga pemerintah terkait dan stakeholder berkeinginan
untuk lebih mempercepat dan memudahkan proses pelayanan kepada publik dalam
hal pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia.
Digitalisasi adalah suatu cara untuk menempatkan akses data ke dalam bentuk
digital.: implementasi di Negara kita baru pada saluaran transmisi. 1

Digitalisasi

Pengesahan Badan Hukum Yayasan pada dasarnya bertujuan untuk perluasan
pemanfaatan dan kemudahan akses. Pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya
informasi elektronik jauh lebih luas jika dibandingkan dengan bahan tercetak. Sumber
daya informasi elektronik dapat digunakan oleh banyak pengguna (multi user) dalam
waktu yang bersamaan dan dapat dimanfaatkan dengan akses jarak jauh (remote
acces) yang sudah terintegrasi. Namun demikian dalam prakteknya permohonan
pengesahan badan hukum yayasan saat ini masih menggunakan sistem registrasi dari
Yayasan dengan penerapan pola administrasi hukum yang baik (legal administration
procedure system).
Penelitian ini menjadi penting dilakukan setidaknya ada tiga alasan yaitu:
Pertama, adanya kewajiban hukum dalam praktek proses pendirian badan hukum
Yayasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UU No.
28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Kedua, ruang lingkup pengaturan badan hukum
yayasan di Indonesia sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan
bersifat social, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, penerapan pengesahan badan
1
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hukum yayasan yang ada saat ini, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dalam proses pengesahan.
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, digunkaan untuk
menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh
dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara
hukum karena belum ada hukum positip mengenai badan hukum Yayasan sebagai
landasan yuridis penyelesaiannya.2
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada
masyarakat mengenai pengaturan pengesahan badan hukum yayasan, dalam upaya
menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan
sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang social,
keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
social, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalan undang-undang ini.
Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan memperoleh status
badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan
tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai
badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa
melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat,
permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Kememterian Hukum dan HAM RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan Yayasan. Disamping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan
harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahu 2001 tentang
Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004, hlm. 69.
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dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum
yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang
dapat merugikan masyarakat.
Dalam konteks ini, pengaturan ruang lingkup pengesahan badan hukum
yayasan yang ideal adalah tidak melanggar prinsip pelayanan publik tetapi sekaligus
juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sebab peraturan yang seefisien
apapun, kalau tidak memberikan rasa keadilan, maka harus dievaluasi. Dari
pertentangan ini muncul wacana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
mengajukan proses pendaftaran dan penyelenggaraan badan hukum yayasan dengan
sistem digitalisasi yang masih menjadi harapan masyarakat.
Penelitian ini berangkat dari urgensi digitalisasi pengesahan badan hukum
yayasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yang masih menjadi kajian.
Penelitian ini difokuskan pada kajian pengaturan terhadap urgensi digitalisasi
pengesahan, apakah tetap dalam ranah procedural atau dapat diatur secara kewajiban.
Untuk itu diperlukan kajian mengenai konsep dan ruang lingkup pengaturan badan
hukum yayasan. Setelah itu, penelitian ini juga akan melihat praktek pelaksanaan
permohonan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan oleh (Kementerian
Hukum dan HAM RI Cq. Dit.Jend Administrasi Hukum Umum). Hal ini dilakukan
untuk mengetahui berbagai motif, cara, serta tujuan dari institusi dalam melaksanakan
pengesahan badan hukum yayasan.
Kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara hukum dimaksudkan agar segala
kebijakan yang diterapkan sebelum dan sesudah pentingnya digitalisasi pengesahan
badan hukum

yayasan maupun segala tindakan yang dilakukan dalam rangka

digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan, seyogyanya berada dalam kerangka
hukum yang berlaku, serta penyelenggaraannya dilakukan oleh aparat yang memiliki
otoritas yang sah menurut hukum. Namun, perlu dicari jawaban yang memadai
mengapa digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan itu menjadi penting dalam
konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga reformasi hukum yang sedang
berjalan dapat disempurnakan sesuai dengan harapan publik
Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi penting, karena penelitian ini
bertujuan untuk memaparkan duduk permasalahan urgensi digitalisasi pengesahan
badan hukum yayasan yang sebenarnya. Baik dari sisi kronologis kebijakan, nuansa
3

bentuk badan hukum yayasan, maupun peran lembaga dan aparat yang terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada public secara mudah, cepat, biaya ringan,
transparan dan yang melingkupinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurai
urgensi digitalisasi pengesahan badan Hukum Yayasan dari sisi hukum.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang
perlu untuk dilakukan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan
permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam permohonan pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia telah
menggunakan sistem digitalisasi ?
2. Bagaimana ruang lingkup pengaturan badan hukum yayasan di Indonesia
3. Bagaimana pelaksanaan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan
saat ini di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara obyektif adalah untuk menjawab rumusan
masalah yaitu:
1)

Untuk

mengetahui mekanisme permohonan pengesahan badan hukum

yayasan di Indonesia.
2)

Untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan pengesahan badan hukum
yayasan di Indonesia.

3)

Untuk mengetahui pelaksanaan

permohonan pengesahan badan hukum

yayasan di Indonesia.
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D. Kegunaan penelitian.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat/guna dan kontribusi yaitu:
1.

Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan
mengenai pengaturan sistem digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan di
Indonesia.

2.

Manfaat Praktis yaitu memberikan pedoman pemerintah untuk mengambil
kebijakan dalam merumuskan peraturan pemerintah sebagai peraturan
pelaksana dari aturan (hukum) itu.

3.

Selain itu memberikan pedoman bagi stakeholders dalam menerapkan dan
mengajukan persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan
di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsep.
1.

Kerangka Teori.
Untuk mengetahui urgensi digitalisasi permohonan pengesahan badan hukum

yayasan, setidak-tidaknya ada 5 teori hukum antara lain sebagai berikut :
(1)

Teori Kekayaan Bersama yang dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering.

Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia dan
kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut
teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakikatnya,
hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersamasama. Mereka bertanggungjawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu
adalah milik seluruh anggota.

(2).

Teori Organ yang dipelopori oleh Otto Von Gierke.
Teori ini berpendapat bahwa badan hukum itu sperti manusia, sebagai suatu
realita sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di
dalam pergaulan hukum. Dengan demikian, menurut teori organ , badan
hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk
melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya.
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(3).

Teori Fisik yang dipelopori oleh Frederich Von Savigny.
Teori ini berpendapat badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja.
Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subyek hukum, badan
hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,
tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan
hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

(4).

Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz.
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum,
tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan,
sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Adapun
yang dinamakan hak-hak suatu badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada
yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang
terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

(5).

Teori Kenyataan Yuridis yang dikemukakan oleh E.M. Meijers dan juga
didukung oleh Paul Scholten.
Teori kenyataan yuridis merupakan penghapusan dari teori organ. Menurut
teori ini badan hukum itu merupakan suatu relaitas, konkret, riil, walaupun
tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini
dianggap yang terbaru dan dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum.
Dengan kata lain, wujud riil atau nyata dari badan hukum seperti halnya
riilnya manusia diberikan landasan oleh hukum.
Teori-teori di atas menunjukkan adanya pro dan kontra tentang
eksistensi badan hukum sebagai subyek hukum, walaupun pada umumnya
terutama penganut teori kenyataan yuridis mendukung tentang konsep
pemikiran bahwa betapa potensialnya kedudukan badan hukum yayasan dalam
rangka kegiatan yang bersifat kemanusiaan, social, keagamaan, walaupun tak
bernyawa tetapi aktifitasnya justru melebihi orang (personen) yang bernyawa.
Secara rasio dikarenakan merupakan kumulatif dari kelompok orang-orang.
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2. Kerangka Konsep.
Selanjutnya, untuk menghindari salah pengertian, paragrapf-paragraf berikut
ini akan menguraikan konsep penelitian dengan memberikan definisi operasional dari
istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:
a.

Penelitian adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi
yang dilakukan secara metodologis, sistemik, dan konsisten. Metodologis
berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasar
pada sesuatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Adapun Penelitian hukum
dirumuskan sedbagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistimatika pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari suatu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu,
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut
untuk

kemudian

mengusahakan pemecahan

atas dasar

permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

3

permasalahaSehingga dapat

dijelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan menganalisis dan
mengkonstruksi suatu fenomena hukum secara metodologis, sistemik, dan
konsisten untuk memecahkan permasalahan yang dianalisis tersebut. Hal ini
sejalan dengan pengertian “penelitian hukum” yang mengatakan seluruh
aktivitas

berdasarkan

disiplin

ilmiah

untuk

mengumpulkan,

mengkalsifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta, serta
hubungan-hubungan di lapangan hukum, dan lapanhan-lapangan lain yang
relevan bagi kehidupan hukum. Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang
diperoleh dapatlah diperkembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan
cara-cara ilmiah untuk menangani berbagai fakta dalam hubungan tersebut.4
b.

Digitalisasi adalah adalah suatu cara untuk menempatkan akses data ke dalam
bentuk digital.

c.

3

Pengesahan badan Hukum

Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1981,

hlm. 42.
Teuku Muhammad Radhie, “Penelitian hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum
Nasional”, Seminar Hukum Nasional III, Jakarta, BPHN Dep. Kehakiman, 1974, hlm. 144.

4

7

Pengesahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara,
perbuatan

mengesahkan;

pengakuan

berdasarkan

hukum;

peresmian;

pembenaran: surat pengangkatannya tinggal menunggu - dr kepala kantornya5
Sedangkan Badan Hukum menurut Prof Subekti, pengertian badan hukum
adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan
melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat
digugat dan menggugat di muka hakim.6
d.

Dalam kepustakaan hukum Belanda, Istilah badan hukum dikenal dengan
sebutan “rechperson” dan dalam kepustakaan Common Law seringkali
disebut dengan istilah-istilah legal entity, juristic person, atau artificial
person. Legal Entity dalam Kamus Hukum Ekonomi. karya AF. Elly
Erawaty dan JS Badudu diartikan sebagai “ badan hukum yaitu badan atau
organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu
pemegang hak dan kewajiban.” Sedangkan juristic person, dalam Law
Dictionary, karya PH Collin, disinonimkan dengan artificial person, yaitu
“body (such as company) which is a person in the eye of the law.” Black’s
Law dictionary mendefinisikan artificial persons sebagai “persons created
and devised by human laws for the purposes of society and government, as
distinguished from natural person,” dan legal entity adalah “an entity, other
than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it
can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in
the case of corporation.7 ” Dari pengertian yang diberikan tersebut diatas ada
satu hal yang dapat dikemukakan, yaitu Badan Hukum adalah pendukung hak
dan kewajiban yang tidak berjiwa, sebagai lawan pendukung hak dan
kewajiban yakni manusia. Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat
dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu:8
(1)

Badan hukum yang “diadakan” oleh Pemerintah/kekuasaan umum

(2)

Badan hukum yang “diakui’ oleh pemerintah/kekuasaan umum

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
Hendri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 18.
7
Gunawan Widjaya, “Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia”, PT Elex Media
Komputinda Kelokpok Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 9.
8
Ali Rido, “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf, alumni, Bandung, Cet. 1, 1977, hlm. 10.
5
6
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(3)

Badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, seperti perseroan
terbatas,Yayasan dll.

Kalau badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya maka dapat dibedakan atas
2 (dua) macam, yaitu:
(a)

Korporasi adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam
pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum
tersendiri

(b)

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
anggota.9

e.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan,
dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.10

F.

Metode Penelitian
Dengan mengacu pada pertanyaan penelitian pada butir ”Perumusan
Masalah”, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptip dengan metode
penelitian yuridis normatif 11 dan penelitian hukum empiris.12 Metode yuridis normatif
dilakukan terhadap data sekunder baik berupa dokumen maupun kepustakaan.
Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer berupa

Yayasan kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman
dan HAM RI, “Standar Akte Yayasan dan Undang-Undang Yayasan”, Penerbit Dirjend AHU, 2004, hlm. 36
10
Yayasan kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman
dan HAM RI, “Standar Akte Yayasan dan Undang-Undang Yayasan”, Penerbit Dirjend AHU, 2004, hlm. 36
11
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap
asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistimatika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi
vertical dan horizontal (4) perbandingan hukum, dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), hal. 12-14, lihat juga Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan
Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 1979), hal. 15.
12 Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti datadata primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini
disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian ……., op
cit, hal. 12 dan 14. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan in-depth interview (wawancara
mendalam) dan focus group discussion (FGD) untuk memperoleh data primer berupa pandangan,
pe,ikiran, dan pendapat.
9
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pandangan, pemikiran dari pengurus yayasan sebagai bahan analisis untuk
memperoleh konfirmasi atas hasil penelitian kepustakaan dan diharapkan dapat
mengungkapkan legal cultur atas perkembangan perilaku pengurus dalam
pengelolaan kegiatan yayasan di Indonesia.
Dengan demikian, dalam rangka menjawab perumusan masalah sebagaimana
tersebut diatas, akan dilakukan tahapan penelitian seperti di bawah ini.

1.

Penelitian yuridis normatif 13 terdiri dari sebagai berikut:
a.

Inventarisasi
Inventarisasi dilakukan terhadap kebijakan, peraturan perundang-

undangan,

dan

pencermatan

perkembangan

pentingnya

digitalisasi

permohonan pengesahan status badan hukum yayasan di Indonesia

2.

Penelitian lapangan, terdiri dari sebagai berikut:
a.

In-Depth Interview.
Wawancara secara mendalam dilakukan untuk menjaring
informasi selengkap mungkin berupa pandangan, pemikiran, dan
harapan mengenai perilaku pengurus dan pelaku kebijakan, pelaksana
kebijakan, para pengamat/ahli di bidang Yayasan. Informasi ini
tergolong sebagai pendapat ahli sehingga diperlukan key-informant,
yakni pengurus yang terkait dengan kepengurusan yayasan

b.

Focus Group Discusion (FGD)
Forum diskusi diadakan untuk memperoleh pandangan yang
berbeda atau mengkonfirmasikan data yang diperoleh dari in depth
interview. Informan FGD ini memiliki jumlah perserta diskusi berkisar
antara 6 – 10 orang.

c.

Analysis of Law.
Metode Pendekatan analisis Hukum14 digunakan untuk
menganalisis terhadap aspek perilaku pengurus yayasan dalam

Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan,
terhadap masyarakat.
14 Análysys of Law dikembangkan oleh A. Thoman L. Saaty, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Pttsburgh
University, Amerika Serikat 1994. Sementara itu, Iwan Jaya Aziz, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Cornell
13
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memenuhi persyaratan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan
dan hubungan antara beberapa badan usaha yang dipilih. Pendekatan
ini digunakan untuk memperoleh kualifikasi kecenderungan perilaku
berdasarkan olahan data primer yang dihasilkan dari in-depth interview
dan FGD. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung argumenargumen yang diperoleh dari hasil analisis tersebut pada penelitian
yuridis normatif.
Pendekatan Analisis hukum ini memiliki kelebihan karena
dapat mengkuantifikasi data yang tidak dapat diukur berupa
pernyataan, opini, atau pendapat sehingga dapat memberikan hasil
penilaian atas alternatif yang paling dominan dan menentukan urutan
prioritas. Dari pendekatan
ini, akan dihasilkan output berupa urutan prioritas masalah dan
kebutuhan, yang diharapkan output tersebut, kemudian dapat
memudahkan untuk memandu pada rekomendasi strategi kebijakan
yang tepat dan optimal.

f. Lokasi Penelitian
Penelitian lapangan di lakukan di Jakarta dan Bali. Dengan sasaran
obyek

penelitian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Yayasan Rumah Senyum Bali, Yayasan Kanker Wisnuwardhana, Yayasan
Himpunan Cipa Tenaga Intelektual Indonesia.

University Amerika Serikat, bersama-sama dengan A. Thoman L. Saaty terus mengembangkan
penggunaan ANP dalam berbagai kegiatan akademis baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara
lainnya.
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G.

Sistimatika Penulisan.
Hasil penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan
sistimatika penulisan sebagai berikut :
BAB I

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian. Dilanjutkan dengan
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan kerangka
konsep, metode penelitian, sistimatika penulisan, organisasi tim dan
jadwal penelitian.

BAB II

Tinjauan Teoritis mengenai Badan Hukum Yayasan menguraikan,
sejarah, pengertian yayasan, Esensi Yayasan, Organ
Yayasan,Kekayaan Yayasan, Kegiatan Yayasan, Pendirian Yayasan,
Pengawasan dan Pemeriksaan, Pengelolaan Yayasan dan Ketentuan
Pidana.

BAB III

Hasil penelitian penyajian data, kan menguraikan mengenai System
Administrasi Hukum Yang Baik (System Administration Procedure
Yayasan), Penyajian Data : Yayasan Himpunan Cipta Tenaga
Intelektual, Yayasan Rumah Senyum Bali, Yayasan Kesejahteraan
KORPRI Provinsi Bali, dan Yayasan Kanker Wisnuwardhana,

BAB IV

Analisis Pengesahan Badan Hukum Yayasan, menguraikan Proses
Pendirian Yayasan, proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan, dan
Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum untuk
mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa
nyata dengan maksud mencari pemahaman yang terkandung di dalam
penerapan pengesahan badan hukum yayasan.

BAB V

Penutup berisi kesimpulan dan saran.
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H.

Susunan Keanggotaan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: PHN. 03.LT.01.0 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penelitian
Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2012. tertanggal 2
April 2012, tim penelitian ini dengan susunan pelaksana sebagai berikut :
Ketua

: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH.

Sekretaris

: Hajerati, SH, MH

Anggota

: 1. Dr. Agus Santoso Suryadi, SH, MH, M.Si, MKn
2. Ahyar Arigayo, SH, MH
3. Yul Ernis, SH,MH
4. Henry Donald Lumban Toruan, SH, MH
5. Idayu Nurilmi, SH
6. Nur Ali, SH

Staf Sekretariat

I.

1.

Tilawarman Sudrajat, SH

2.

Erna Tuti

Jawal Pelaksanaan.
Pelaksanaan tim penelitian hukum tentang Urgensi Digitalisasi Pengesahan
Badan Hukum Yayasan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN

03.LT. 01.0 Tahun 2012

tanggal 2 April 2012, dengan jangka waktu selama 6 bulan, terhitung mulai bulan
januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 sampai dengan Bulan September
2012.
Urutan kegiatan kerja tim penelitian hukum ini, sebagai berikut:
1.

April 2012

:

Persiapan penyusunan proposal

2.

Mei - juli 2012

:

Penelitian lapangan

3.

Juli – Agustus 2012

:

Pertemuan dengan nara sumber

4.

Agustus - September 2012

:

Penyusunan laporan akhir dan
Penyerahan kepada BPHN.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
DIGITALISASI DOKUMEN
PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN
A. Digitalisasi
Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong kita untuk senantiasa
mengiringi pesatnya teknologi. Oleh karena itu agar tidak tertinggal, suka atau tidak
suka kita harus turut berperan serta dalam meraih kemajuan teknologi tersebut
terutama teknologi informasi. Teknologi yang digunakan saat ini sudah banyak
menggunakan sistem digital. Menurut istilah, Digitalisasi adalah proses pemberian
atau pemakaian sistem digital (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan sistem
digital itu sendiri adalah susunan peralatan yang dirancang untuk mengolah besaran
fisik yang diwakili oleh besaran digital. Sistem digital yang umum dijumpai antara
lain adalah komputer, kalkulator, jam digital, VCD, DVD dan lain-lain.
Tujuan digitalisasi, tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan
optimalisasi dalam banyak hal antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat
penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana, untuk meningkatkan resolusi,
gambar dan suara lebih stabil. Pada saat ini penggunaan teknik digital lebih disukai
karena berbagai alasan sebagai berikut :
•

Sistem digital lebih mudah dirancang

•

Informasi lebih mudah disimpan

•

Ketepatan dan ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan sistem analog

•

Pengoperasiannya relatif mudah

•

Lebih kebal terhadap derau (noise).

Pada prinsipnya Proses digitalisasi terdiri dari 2 (dua), yaitu :
1. Document capture = perubahan format dari bentuk asli ke digital (PDF).
Document capture dapat diproses dengan dua cara, yaitu
1) dengan proses scaning (untuk jenis format awal yang terdiri dari buku,
dokumen, naskah, laporan, foto, gambar yang berbentuk kertas).
2) dengan proses konversi (untuk format awal dalam bentuk file. Adapun
jenis-jenis format awal dokumen terdiri dari :
14

•

Text (buku, dokumen, naskah, arsip surat, laporan)

•

Image (foto, gambar, lukisan, peta)

•

File (MS Word, Excel, Page maker, JPG format)

•

Audio nalog (casscttc)

•

Video analog (Video vhs).

1. Document management = pengolahan data bibliografi koleksi digital.
Dokumen digital yang ada, diolah dengan software tersendiri misalnya:
Winisis, Acrobat reader search, New spektra dll. Untuk melakukan digitalisasi
diperlukan beberapa perlengkapan/peralatan antara lain komputer yang merupakan
mesin pengolah data mutakhir. Teknik digital sebenarnya telah dimulai sejak
jaman prasejarah, sejak manusia belajar menghitung. Perhitungan itu mula-mula
dilakukan dengan jari (digitus berarti jari dalam bahasa latin), dan angka dalam
bahasa Inggris disebut digit.

Pada tulisan ini akan diulas secara singkat tentang urgesi digitalisasi
pengesahan badan hukum Yayasan. Yang dimaksud dengan digitalisasi
pengesahan badan hukum Yayasan adalah proses pemberian atau pemakaian
sistem digital pada alur pengesahan akta pendirian Yayasan, persetujuan dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang
dilampiri dokumen pendukung. Yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan Yayasan tersebut didirikan saat ini adalah digitalisasi dokumen.

Selain

komputer,

alat-alat

yang

dibutuhkan

untuk

digitalisasi

koleksi/dokumen antara lain, scanner, CD-RW, CD-R, Printer dan tentunya
software yang handal seperti CDS/ISIS versi Windows yang kita kenal dengan
WINISIS. Pada pelaksanaannya, sering dijumpai kendala dalam proses scaning,
diantaranya format kertas yang tidak standard, warna kertas yang sudah
menguning, ketebalan kertas yang tidak sesuai, ataupun jenis kertas yang licin,
semuanya mempersulit proses scaning. Diperlukan keahlian khusus, ketekunan
dan kesabaran dalam melakukan scaning dokumen.
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Proses digitalisasi dokumen yang dilakukan di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republiki Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut :

PROSES DIGITALISASI DOKUMEN

Mulai

Penentuan Kebijakan

Pemilihan Koleksi
Dit.Jend. AHU = pengesahan pendirian yayasan,
persetujuan & pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dan perubahan dataYayasan yang dilampiri dokumen
pendukung.

Pembongkaran Jilidan dokumen

Proses Scanning

Pengeditan Hasil Scanning
(Adobe Acrobat)

Pemberian Nama File Standar

Pengelompokan
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Pengcopyan Fullteft ke CD
Pembuatan dan Pengetikan Abstrak
(MS Word)

Pembuatan Basis data Bibliografi
(Program Winisis)

Pengcopyan Abstrak ke Data Winisi
(Copy Paste)

Pembuatan Sistem Hypertext
(Program Winisis)

Pembuatan CD Master

Perbanyakan CD (Replikasi)

Pembuatan Panduan dan Aturan
Pemanfaatan Produk

Selesai
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A.1 Petunjuk Praktis Menggunakan Scaner
Langkah awal digitalisasi dokumen antara lain adalah melakukan proses
scanning. Biasanya ketika membeli alat Scanner, sudah diseretai denhgan software
yang cocok yang dapat digunakan untuk melakukan scanning. Istilah scan menurut
kamus adalah membaca dengan cepat sebuah buku atau majalah atau dokumen,
sedangkan scanning dapat diartikan dengan membaca sepintas kilas sebuah lembaran
(Echols, John M dan Hassan Shadily). Scann dapat pula diartikan sebagai kegiatan
atau proses pengalihan suatu dokumen yang sesuai dengan aslinya (the Merriam –
Webster Dictionary).
Manfaat dari scanning antara lain, mampu menyimpan dokumen dalam bentuk
digital, dokumen yang tersimpan dapat dibaca secara cepat, tepat dan akurat, apalagi
jika ditunjang dengan software yang handal seperti WINISIS (CDS/ISIS versi
Windows). Scanner yang dapat digunakan untuk scanning cukup beragam, dari yang
sederhana hingga yang otomatis. Scanner sederhana hanya mampu men-scann
dokumenperlembar dan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan yang otomatis
dapat men-scann dokumen hingga 30 lembar atau lebih dalam waktu yang singkat.
Pada penulisan ini akan diperkenalkan cara menggunakan scanner sederhana seperti
Umax Astra 2200, 2500 dan yang otomatis seperti Hewlett Packard Sean Jet ADF,
dan Scan Jet ADF 4500/5500 dan Scan Jet ADF 5590.

1.Umax Astra 2200
Alat ini dapat men-scan dokumen dalam bentuk teks atau gambar, berwarna
atau hitam putih. Proses Scanning dengan alat ini umumnya mmeutuhkan waktu 45
detik/lembar. Langkah-langkah menggunakan Umax Astra 2200 sebagai berikut :
Cara 1.
1. Klik start
2. Sorot program
3. Sorot adobe Acrobat 4.0.
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Dewi, Lily Puspa. Makalah Pelatihan Digitalisasi. Program Pendidikan berkelanjutan Universitas
Kristen Petra, Surabaya. 2005

4. Sorot file
5. Sorot import -> scan.klik(yang telah diinstal).
6. Device -> Pilih jenis scanner yang sesuai (yang telah diinstal).
Format -> pilih singgle sided, untuk halaman pertama
Pilih new document
7. Scann -> Preview (Untuk menghemat waktu disarankan pada halaman
pertama saja) -> atur dan rapikan halaman dengan menarik garis putusputus

8. Scann -> Untuk halaman berikut klik next, begitu seterusnya hingga
seluruh dokumen selesai di scann
9. Klik done
10. Klik file -> save as, beri nama file, simpan di foder yang kita inginkan
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11. Save.
Cara II
1. Pada layar komputer, klik ganda icon Adobe Acrobat 4.0
2. Sorot file
3. Sorot import ->scan klik
4. Device -> pilih jenis scanner yang sesuai
5. Format -> pilih single sided; untuk halaman pertama pilih New Document
6. Scan -> Untuk halaman berikut klik next, begitu seterus hingga seluruh
dokumen selesai di scan
7. Klik Done -> save as, beri nama file, simpan di folder
8. Save

2.Hawlett-Packard ScanJet ADF
Alat ini termasuk scanner otomatis seperti namanya ADF (Automatic
Document feeder). Alat ini mempunyai kecepatan cukup tinggi yaitu mampu menscan 20-30 detik perlembar dan dapat menscan sekaligus 20-30 lembar dokumen.
Prosesnya hampir sama dengan Umax astra 2200 hanya saja ada sedikit perbedaan
penampilan dan tentu saja kecepatannya jauh berbeda. Langkah-langkah
menggunakan HP ScanJet ADF sebagai berikut :
1. Klik Ganda icon Adobe Acrobat 4.0
2. File

3. Device
Format

import

Scan

Pilih jenis scanner yang sesuai
Pilih single sided; untuk halaman pertama klik

New document

20

4. Scan

Output type; untuk hitam putih pilih Black & White bitmap, Scan

klik next sampai

seluruh dokumen selesai di scan

5. Done
6. Klik file

save as, beri nama file, simpan di foler yang kita inginkan

save
Men-scan Dokumen dalam Jumlah Banyak
1. Pasang dokumen maksimal (20-25 lembar)
2. Kunci seluruh dokumen dengan mengatur biru pada kiri atas
scanner
3. Langkah selanjutnya sama seperti men-scan dokumen per halaman

Men-scan Dokumen Berwarna
1. Klik ganda Adobe Photoshop 6 atau 7
2. Klik file
3.

Klik file

import

pilih true color

scan

save as, buka folder masing-masing,

Beri nama file, pilif format: Photoshop PDF
4. Save, Encoding JPEG, Quality 1, low, klik ok
4. HP ScanJet 555
1. Klik ganda icon HP Director
2. Klik scan document (gbr ke 2 dari kiri)
3. Pilih Text (and graphics) as image
4. Save to file

scan

isi ke folder masing-masing

5. Tunggu proses scaning sampai selesai
6. Buka dokumen hasil scaning via explorer
7. Edit dokumen (cropping, rotage, dll)
8. Book Mark

Save As ….
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Menscan Dokumen Berwarna
1. Buka adobe photoshop 6 atau 7
2.

File

import

HP scanJet 4500c/5500c

3. Accept

tunggu proses scan sampai selesai

4. Klik file

save as, buka folder masing-masing,

Beri nama file, pilih format: Photoshop PDF
5. Save, Encoding JPEG, Quality 1, low, klik ok

Merapikan Halaman (Crop Pages)
1. Klik document

sorot crop pages

2. Klik tanda panah yang muncul, rapikan sesuai keinginan
3. Pilih halaman yang akan dirapikan, satu, atau seluruh halaman,
Ok
4.klik file,

save, ok

Menyisipkan atau Menggabungkan Halaman
1. Letakkan kursor pada halaman yang akan ditambahkan, dapat
menggunakan setelah (after) atau sebelum (before) halaman yang ingin
disisipkan tadi
2. Klik document

sorot insert pages, masukkan halaman yang akan

disisipkan tadi, klik ok
3. Klik file

save, selesai

Tips: menyisipkan atau menggabungkan dokumen/halaman yang
terlewat dengan membuka icon thumbnail, selanjutnya halaman tersebut kita
sisipkan dengan cara menarik/memindahkan (men drag) pada urutan yang
seharusnya.

Book Mark Dokumen
1. Buka dokumen yang akan dibuat daftar isinya
2. Klik icon book mark
3. Letakan kursor pada judul bab atau sub bab yang akan dibuat daftar isi
4. Tekan Ctrl B

tulis daftar isi sesuai bab atau sub bab
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5. Pindahkan halaman sampai menemukan bab atau sub bab baru
6. Tekan Ctrl B

tulis daftar isi sesuai bab atau sub bab

7. Lakukan terus seperti itu, hingga seluruh bab atausub bab masuk ke dalam
daftar isi (book mark)
8. klik file

save, selesai.

5. HP SCANJET 5590
Scaner ini adalah generasi terbaru dari seri scanjet. Banyak kelebihan dari
scaner ini diantaranya kecepatan menscan dapat mencapai 180 lembar/jam bahkan
lebih. Scaner ini juga dapat disetting untuk mengolah dokumen yang discan menjadi
bentuk OCR (Optical Character Recognized) sehingga hasil scan dapat diedit.
Langkah-langkah menggunakan Scaner HP ScanJet 5590 adalah sebagai berikut:
1. Masukkan dokumen maksimal 50 halaman, ke dalam scaner, dengan posisi tulisan
di atas;
2. Klik ganda icon HP Director di layar monitor;
3. Klik setting dokumen : untuk dokumen hitam putih klik black and white 1 bit,
pada Text & Graphics as image dan Text as image, dengan nilai 150 ppi apply,
ok;
4. Klik scan dokumen
pilih adobe acrobat 4;

pilih dokumen, klik no, no and no pada menu scan to
scan

5. Setelah seluruh proses scaning selesai, klik done
6. save as, save

selesai.

KONVERSI DOKUMEN KE DALAM BENTUK PDF
Untuk berbagai keperluan, dokumen yang telah diketik dalam bentuk MsWord
atau Excel, dapat dikonversi ke bentuk PDF(portable document format). Misalnya
arsip surat keluar,surat masuk, artikel ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, yang
umumnya dibuat dalam bentuk MsWord, dapat dialih bentukkan menjadi PDF File
yang pada akhirnya dapat diolah lagi menjadi bentuk digital. Adapun langkah-langkah
konversi dokumen menjadi PDF file, sebagai berikut:
1. Buka dokumen Ms Word atau Excel yang akan dikonversi;
2. Klik File

print

pilih Acrobat PDF Writer atau Cute PDF Writer -- >

Ok.
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3. Dokumen akan otomatis berubah dari MS Word ke bentuk PDF (Portable
Document Format). Jika tidak otomatis, lakukan klik save as
isi nama file

simpan di folder

yang kita inginkan

save, selesai. Untuk membukanya, gunakan windows

ekplorer, dan cari nama file yang telah dibuat tadi.

MENGGERAKKAN SOFTWARE LAIN DARI PDF FILE
Dokumen dalam bentuk PDF dapat digunakan untuk membuka dokumen lain
atau menggerakkan soft ware lainnya (windows, Musik, Film, VCD dll). Langkahlangkahnya yaitu:
1. Buka dokumen dalam bentuk PDF
2. Klik gambar rantai (Icon Link)
3. Ambil kata-kata yang ingin di link
4. Create link
5. Type

Type

pilih invisible rectanggle

pilih open file

6. Select File

pilih dokumen yang akan di link

7. Klik gambar tangan disudut kiri jajaran icon
8. Klik kata- yang telah di link

set link

save

save

Muncul Adobe Acrobat….

Yes.

9. selesai15

B. Sejarah Yayasan.
Yayasan sudah dikenal sejak Zaman Hindia Belanda dan sudah dikenal
banyak dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi Negara
merdeka dan berdaulat. Karena bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas
di Indonesia, maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap
kegiatan nirlaba yang dilembagakan akan memakai bentuk Yayasan. Sebelum
lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan
yayasan sebagai badan hukum (rechtpersoon) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai
badan hukum. Namun status Yayasan sebagai badan hukum di pandang masih lemah
karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat
atau yurisprudensi.
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Dewi, Lily Puspa. Makalah Pelatihan Digitalisasi. Program Pendidikan berkelanjutan Universitas
Kristen Petra, Surabaya. 2005
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Karena belum adanya perfaturan perundang-undangan yang mengatur secara
khusus tentang Yayasan, maka dalam menjlankan kegiatannya Yayasan-Yayasan
tersebut menggunakan KUHPerdata sebagai dasar pengaturannya antara lain, Pasal
365, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdata.
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Pasal 365 KUHPerdata menyebutkan

bahwa dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka
perwakilan itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang
bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta
pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum
dewasa untuk waktu yang lama.
Sementara dalam Pasal 900 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap
pemnerian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga
keagamaan, gereja-gereja atau rumah-rumah sakit, tidak akan mempunyai akibatnya
melainkan kepada pengurus badan-bdan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu
penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.
Sedangkan Pasal 1680 KUHPerdata pun tidak jauh berbeda, yaitu menentukan
tentang penghibahan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga umum atau lembagalembaga keagamaan, tidak punya akibat kecuali ditegaskan melalui kewenangan yang
diberikan oleh Presiden atau penguasa lainnya terhadap para pengurus lembaga
tersebut.
Dalam Pasal-Pasal KUHPerdata yang sudah disebutkan, tidak diatur secara
lebih tegas mengenai organ atau struktur organisasi Yayasan, sehingga Yayasan yang
ada pada saat itu dianggap sebagai organisasi yang tertutup dan dikecualikan dari
undang-undang terutama undang-undang perpajakan, bahkan ada juga yang
menganggap bahwa Yayasan adalah salah satu alternative badan usaha setelah
Perseroan Terbatas, Commanditaire Venootschap dan BVenootschap Onder Firma.
Yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau
pihak lain. Bahkan yayasan sering dijadikan tempat untuk memperkaya para
pengelola Yayasan. Sehingga, yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, sebab digunakan
untuk usaha bisnis dan komersial dengan segala aspeknya. Walaupun dengan tidak
adanya kepastian hukum ini namun dalam kenyataan Yayasan semakin berkembang
Rochmat soemitro, :Hukum Perseroan Terbatas”, Penerbit: Yayasan dan Wakaf, EResco, Bandung,
Tahun 1993, hlm. 165.
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di Indonesia dengan cepat, namun pertumbuhan Yayasan tidak diimbangi dengan
adanya peraturan perundang-undangan Yayasan yang memadai, sehingga masingmasing pihak yang berkepentingan enafsirkan sendiri peraturan-peraturan yang ada
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
Sejalan dengan hal tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang
berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang
tercantum adalam 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. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena
beum

ada

hukum

positif

mengenai

Yayasan

sebagai

landasan

yuridis

penyelesaiannya.
Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban
hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan
keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus
Tahun 2001 dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang
mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu
tanggal 6 Agustus 2002, dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004 melalui
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan.
UU No. 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti UU No, 16 Tahun 2001.
Perubahan hanya mengubah sebagian Pasal-Pasal dari UU No. 16 tahun 2001.
Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan
bahwa masalah Yayasan tidak sesedehana yang dibayangkan banyak orang, dimana
UU ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat
mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan
fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di
bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan.
Tujuan dari UU ini, memberikan pemisahan antara peran Yayasan dan peran
badan usaha yang didirikan, dalam hal ini Yayasan sebagai pemegang saham dalam
suatu bdan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari
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kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih
kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap
organ yayasan.17
Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004,
menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan social, keagamaan, dan kemanusiaan.
Selanjutnya Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut memperkenankan Yayasan
untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat
(1) UU No. 16 Tahun 2001 menyebutkan :
“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta
dalam suatu badan usaha.”
Pada UU No. 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini tidak diubah tetapi
penjelasan pasal ini mempertegas bahwa Yayasan tidak dapat digunakan sebagai
wadah usaha. Dengan perkataan lain Yayasan tidak dapat langsung melakukan
kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui
badan usaha lain dimana Yayasan mengikut sertakan kekayaannya.
Pada Pasal 7 UU No. 16 tahun 2001 menyebutkan bahwa :
“Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan.”
Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Yayasan harus bertujuan social,
keagamaan dan kemanusiaan, dimana Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha
asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan
untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemnusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini
diperlukan agar Yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan
pihak lain.18
Pasal 8 UU No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

L. Boedi Wahyono dan suyud Margono, “Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi
social”, Penerbit: Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hlm. 8.
18
Chatamarsyid, “Tujuan social Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”, Penerbit; Citra
Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.
17
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‘Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat
(1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’
Dalam penjelasan Pasal ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan usaha
Yayasan menyangkut Hak Asasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan
konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari
penjelasan itu kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuh Yayasan adalah
meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat.
Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan
merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi Yayasan. Semua tujuan
Yayasan diharapkan berkahir pada aspek kepentingan umum dan kemanfaatan public
sebagaimana maksud dan tujuan Yayasan yang seharusnya.
C. Pengertian Yayasan.
Yayasan dalam bahasa Belanda disebut “stichting” dan dalam bahasa Inggris
disebut “foundation”. Kata foundation dalam Kamus Besar Webster’s Universal
College Dictionary disebutkan bahwa foundation is the basis or groundwork of
anything: the moral foundation of both society and religion. Sedangkan di Indonesia,
terminology yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota,
terdiri dari kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantujuan yang dimkasud yayasan. Adapun tujuan yayasan meliputi bidang-bidang
sebagai berikut:
1. Social;
2. Keagamaan, dan
3. Kemanusiaan. 19
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang diundangkan pada
tanggal 6 Agustus 200, pengertian yayasan disebutkan di dalam Pasal 1, yang
berbunyi, “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.”
19

Munir Fuady, dkk , “Pengantar Hukum Bisnis”, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta.

hlm. 46.
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Karena yayasan merupakan badan hukum, semua tindakan yang dilakukan
untuk dan atas nama yayasan maka kewajiban yayasan hanya sebatas harta benda
yayasan saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
D. Esensi Yayasan
Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 ini terdapat 13 bab dan 73 Pasal
dan setidaknya ditentukan sedikitnya terdapat 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah sebagai
peraturan pelaksanaan UU tentang Yayasan ini. Dalam Undang-Undang ini
menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan
tujuan bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan
memperhatikan dan memenuhi keseluruhan persyaratan normative yang ditentukan
dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tersebut.
Esensi Yayasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturannya dalam
Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001, yaitu:
Ø Yayasan pada esensinya adalah kekayaan yang dipisahkan oleh UndangUndang kemudian diberikan status hukum (Pasal 11 ayat (1) UU No. 16
Tahun 2001;
Ø Kekayaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social keagamaan
dan kemanusiaan.
Melihat esensi dari Yayasan ini, maka dapat ditegaskan bahwa Yayasan didirikan oleh
seorang atau lebih dengan pendiri memisahkan harta kekayaan pendirinya secara
pribadi. Berdasarkan perkembangan dan dengan berbagai kegiatan, maksud dan
tujuan yayasan, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar melalui
pengaturan hukum yang khusus yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan
tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat
Dengan demikian status yayasan sebagai badan hukum setelah mememnuhi
pokok-pokok persyaratan dalam undang-undang yayasan, antara lain sebagai berikut:
Ø Memiliki akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pasal 4 ayat (20
jo pasal 11 ayat (1) UU Yayasan
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Ø Memiliki organ yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas yang
menjalankan anggaran dasar yayasan.
Dengan ditentukan dan diketahuinya pokok-pokok ketentuan tersebut maka
sejalan dengan maksud pembuat Undang-undang dalam penyusunan UU Yayasan,
diharapkan kepastian serta ketertiban hukum dengan mengembalikan fungsi yayasan
sebagai pranata hukum untuk tujuan social, kemanusiaan dan keagamaan ditengah
kesimpangsiuran dan penyalahgunaan bentuk badan hukum Yayasan yang disinyalir
telah terjadi dalam praktek dapat diperbaiki.
E. Organ Yayasan
Dalam Undang diatur bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas
Pembina, Pengurus, dan Pengawas.20 Di dalam mendirikan sutau badan usaha dan
atau ikut serta dalam suatu badan usaha, ditentukan juga dalam Undang-Undang
tersebut yang mengatur bahwa yayasan tidak dapat membagikan hasil kegiatan
usahannya kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Artinya hasil kegiatan usaha
yayasan merupakan harta kekayaan dari Yayasan itu sendiri, dan terhadap Pembina,
pengurus, dan pengawas Yayasan hanya melaksnakan fungsi dan tugasnya sebagai
organ, sesuai dengan tanggungjawab fidusianya (fiduciary responsibility).
Pokok ketentuan lainnya, dalam Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang,
maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini,
dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai
kepentingan terhadap yayasan. 21 Sebagai organ yayasan yangmenjalankan kegiatan
atau beroperasinya yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas, Yayasan sebagai
lembaga wajib membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam
rangka menjalankan tugas dan kewajiban yayasan.
F. Kekayaan Yayasan
Yang dimaksud dengan aspek kekayaan dari yayasan adalah yang lazim
disebut dengan kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau para
pendiri dan dijadikan asset yayasan dalam rangka melakukan maksud dan tujuan
20
21

Pasal 2 UU no. 16 Tahun 2001
Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2001
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yayasan. Harta kekayaan yayasan dapat berbentuk uang atau benda. Yang dimaksud
dengan benda yang menjadi kekayaan awal tersebut adalah berupa benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
Uang atau benda yang menjadi kekayaan awal Yayasan tersebut tidak lagi
mempunyai kaitan dengan pendiri atau para pendiri, karena dalam undang-undang
telah ditentukan harus dipisahkan dari kekayaan pribadi atau para pendiri, selanjutnya
harta kekayaan atau asset tersebut sepenuhnya beralih atau menjadi milik yayasan.
Hal penting dari ketentuan UU ini bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang
kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan suatu
badan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut yayasan dapat
melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan
ketentuan bahwa seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
Sebagai konsekuensi hukum dari organ yayayasan yaitu Pembina, Pengurus,
dan Pengawas yayasan UU melarang organ pengurus yayasan tesebut merangkap
sebagai Anggota Direksi atau pemgurus dan Anggota Dewan Komisaris atau
Pengawas dari badan usaha yang didirikan yayasan tersebut. Maka tujuan dari
Undang-Undang ini memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu
badan usaha yang didirikan dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam
suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal (maksimal 25% dari
kekayaan Yayasan), agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih
kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap
organ yayasan.
G. Kegiatan Usaha Yayasan
Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan yayasan tersebut harus sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan :
Ø Ketertiban umum
Ø Kesusilaan
Ø Dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya badan usaha yang didirikan oleh yayasan tidak boleh bertentangan dengan
kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam penjelasan UU No.
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16 Tahun 2001 memberikan pembatasan kegiatan usaha dari badan usaha yaysan
mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian,
olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan
ilmu pengetahuan.
Dalam pasal 3 UU No. 16 Tahun 2001, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha
untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara antara lain:
Ø Mendirikan badan usaha;
Ø Dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
Terhadap kegiatan usaha yayasan ini UU memberikan kemungkinan hukum
bahwa yayasan dapat mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan
usaha. Suatu bentuk badan usaha adalah bentuk aktifitas yang bertujuan untuk
mencapai suatu keuntungan (sebagaimana pengaturan dalam bentuk PT, CV, Firma).
H. Pendirian Yayasan
UU yang mengatur terhadap atata cara pendirian yayasan dilakukan dengan
akta notaries dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
pejabat yang ditunjuk.22 Terhadap ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan
serta administrasi terhadap pengesahan suatu yayasan sebagai suatu badan hukum
dapat dilakukan dengan baik, hal ini dalam rangka menegah berdirinya yayasan tanpa
melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini.
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat,
Undang-undang memberikan kemudahan tata cara permohoan pendirian yayasan
tersebut dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak
Asasi Manusia RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut
didirikan. Disamping itu yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan tambahan ini
dimaksudkan pula agar sistem registrasi dari yayasan dengan penerapan pola
administrasi hukum yang baik (legal administration procedure system) dimaksudkan

22

Pasal 9 jo Pasal 11 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001
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agar dapat mencegah praktek-praktek atau perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan
yang dapat merugikan masyarakat atau pihak-pihak lainnya.23
I. Pengawasan dan Pemeriksaan Yayasan.
Dalam rangka mewujudkan mekanisme pengawasan public terhadap Yayasan
yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini,
Anggaran Dasar, atau dengan cara merugikan kepentingan umum, Undang-undang
No. 16 Tahun 2001 ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap
Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas
permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepntingan atau atas permintaan Kejaksaan
dalam hal mewakili kepentinhgan umum atau dalam hal melakukan perbuatan yang
merugikan Negara.24
Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat social,
keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ Yayasan yang terdiri atas
Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas ditentukan dalam UU No.
16 Tahin 2001 antra fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan
tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan tersebut.
Pemisahan serta pengaturan masing-masing organ Yayasan tersebut dimaksudkan
untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan, konflik intern ini dapat
secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak hanya dapat merugikan
kepentingan Yayasan melainkan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap
Yayasan tersebut.

J. Pengelolaan Yayasan.
Dalam hal pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan
sepenuhnya oleh Pengurus, terhadap ketentuan ini sepenuhnya diatur tatacara
pengelolaan pelaksanaan dalam Undang-Undang. Ditentukan juga kewajiban
Pengurus untuk membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina
mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Terhadap
pengaturan Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri
atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan secara tegas
dalam Undang-undang ini, kekayaan Yayasan tersebut wajib diaudit oleh akuntan

23
24

Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 16 Tahun 2001
Pasal 53 UU No. 16 Tahun 2001.
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public dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa
Indonesia.25

Terhadap Ketentuan ini dibuat dalam rangka penerapan prinsip

keterbukaan dan akuntabilitas yayasan tersebut pada masyarakat.
Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 ini juga diatur mengenai
lemungkinan penggabungan (merger) dan pembubaran (dissolution) Yayasan26 , baik
berdasarkan atas inisiatif dari masing-masing organ Yayasan sendiri meupun
berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan. Dalam peluang bagi Yayasan asing
untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak
merugukan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.27

K. Yayasan Asing
Pasal 69 Undang-undang memberikan peluang untuk didirikannya Yayasan
Asing untuk didirikan atau melakukan kegiatan aktifitasnya di Indonesia, sepanjang
tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

L. Ketentuan Pidana
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHPerdata, pasal 70 Undang-undang
No. 16 Tahun 2001 telah menentukan dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun bagi
organ perseroan yang mengalihkan, membagi-bagikan kekayaan Yayasan secara
langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau
pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Disamping ketentuan
pidana badan bagi organ Yayasan tersebut, Undang-undang juga menentukan bagi
organ perseroan wajib mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang
dialihkan atau dibagikan.

25
26
27

Pasal 50 s/d Pasal 52 UU No. 16 Tahun 2001
Pasal 57 UU No. 16 Tahun 2001
Pasal 69 UU No. 16 Tahun 2001
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BAB III
PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan evaluasi terhadap data hasil penelitian lapangan, maka hasil
penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut ;

A. System Administrasi Hukum Yang Baik (legal administrations procedure system).

Sumber data http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, tata
cara permohonan pengajuan pengesahan badan hukum Yayasan, dapat diajukan
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan tersebut didirikan. Yang pada
prakteknya masih menggunakan, apa yang disebut dengan sistem pola administrasi
hukum yang baik (legal administration procedure system), dan masih dilakukan
secara konvensional belum menggunakan system digitalisasi, meskipun demikian
ide/gagasan untuk mengggunakan system digitalisasi sesungguhnya sudah ada
pembahasan, namun belum dapat direalisir, karena berbagai pertimbangan antara lain
system yang ada sekarang masih dianggap cukup efektif digunakan dalan proses
35

pengesahan badan hukum yayasan, selain dari pada itu pihak instansi terkait harus
mengkaji, meneliti syarat-syarat dan kebenaran maksud dan tujuan yayasan untuk di
paraf oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jangan
sampai dikemudian hari terjadi masalah.
B. Ruang lingkup Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
Di dalam praktek pendirian yayasan minimal melalui empat tahap, yaitu:
1. Tahap Surat Wasiat.
Jika seseorang yang ingin harta kekayaan yang dimiliki pada saat meninggal dunia
nanti diabadikan untuk kepentingan agama, social atau kemanusiaan maka perlu
ada surat wasiat sebelum yang bersangkutan meninggal. Dengan adanya surat
wasiat ini maka para ahli waris segera mewujudkannya dalam bentuk sebuah
yayasan.

2. Tahap Akta Notaris.
Proses pendirian yayasan harus dengan akta notaries sebagai legalitas formal
adanya sebuah yayasan. Jika suatu yayasan dibuat atas dasar adanya surat wasiat
dan tidak diproses oleh ahli waris maka pengadilan negeri dapat memerintahkan
para ahli waris untuk memproses pendirian sebuah yayasan.

3. Tahap Pengesahan.
Akta pendirian yayasan yang telah dibuat oleh notaries di mana di dalamnya
terdapat anggaran dasar yayasan harus dimintakan pengesahannya kepada yang
berwenang, yaitu Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah adanya
pengesahan maka yayasan sudah berbentuk badan hukum.
Persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum Yayasan, persetujuan,
Pemberiatahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data Yayasan
berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Tentang

Yayasan adalah sebagai berikut.

Permohonan

pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum
Yayasan diajukan kepada Menteri cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaries yang membuat akta pendirian
Yayasan , dilampiri:
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a) Salinan akta pendirian Yayasan;
b) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilehgalisir 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 asli penyetoran persetujuan pemakaian nama Yayasan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);ratus limka puluh ribu
g) Bukti asli penyetoran Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);.
h) Bukti asli penyetoran Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui BNI Cabang Tebet dengan
rekening Nomor 1177948 atas nama Direktorat Jenderal administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP Nomor 38 Tahun
2009).
4. Tahap Pengumuman.
Akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Maka sejak saat itu, pihak pengurus yayasan dibebaskan dari tanggungjawabnya
secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan.
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B.1. Struktur Badan Hukum Yayasan terdiri dari:
1. Organ Yayasan.
Yayasan sebagai lembaga yang berbadan hukum mempunyai maksud dan
tujuan yang bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan mempunyai
organ yayasan yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Pembagian organ
ini untuk menghindari kemungkinan adanya konflik di internal yayasan yang bisa
merugikan semua pihak, termasuk yayasan sendiri.
2. Organ Pembina.
Dalam Pasal 28 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa
Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran
dasar yayasan. Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai
dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud berdirinya yayasan.
Pembina mempunyai kewenangan, meliputi:
a. Keputusan menangani perubahan anggaran dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

3. Organ Pengurus.
Pengurus adalah orang perseorangan yang melaksanakan kepengurusan
yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus ini biasanya terdiri
dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang
bendahara. Menurut Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2001, menegaskan bahwa
pengurus suatu yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan
untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (3),
menegaskan bahwa setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.
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4. Organ Pengawas.
Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada
pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas wajib dengan iktikad
baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas demi kepentingan yayasan.
Pengawas dapat memberhentikan sementara terhadap pengurus dengan alasan
yang jelas. JiKa pengawas lalai menjalankan tugas sehingga yayasan pailit maka
pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali pengawas dapat
membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya.
5. Kekayaan yayasan.
Dalam upaya mendirikan sebuah yayasan terlebih dahulu diperlukan
kekayaan yang meliputi :
1. Kekayaan yang utama berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam
bentuk uang atau barang;
2. Dapat diperoleh dari sumbangan atas bantuan lain yang tidak mengikat;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Perubahan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan
atau peraturan perundang-undangan lain seperti sumbangan dari pemerintah
dan masyarakat umum lainnya.

6. Pembubaran Yayasan.
Menurut ketentuan Pasal 62, UU No. 16 Tahun 2001 yayasan dapat bubar
karena beberapa hal, sebagai berikut:
1.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan;

2.

Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau
tidak tercapai; dan

3.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan
alasan:
a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
b. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; dan
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c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah
pernyataan pailit tersebut.

C. Penerapan Badan Hukum Yayasan.
Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa
Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Yayasan, sehingga
pembuatan akta secara notarial ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan
memenuhi segala ketentuan notaris dalam pembuatan akkta, baik pembacaan, waktu,
wilayah kewenangan notaris maupun penandatanganan. Meskipun yang mendirikan
yayasan adalah orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia
dan bukan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa tanpa adanya akta notaris maka pendirian yayasan tidak pernah ada.
Tidak seperti Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka
pendirian Yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh 2(dua)
orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui wasiat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat 3 UU Yayasan.
Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili
oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini dimaksudkan bahwa
pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain dengan membuat dan
memberikan surat kuasa yang sah. dan dalam surat kuasa harus disebutkan dengan
tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk menghadap notaris
dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan.
Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini
pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum dibidang perdata, sehingga
pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya
undang – undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebalikanya
pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.
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D. Penyajian Data
1.

Yayasan Himpunan Cipta Tenaga Intelektual (HCTI) Jl. Laksamana
VIII No. 1, Sumerta Kelod Bedugul Denpasar Timur
Pendiri Yayasan HCTI ini, adalah I Gusti Sukartini, sebuah yayasan keluarga,

yang dirintis pasca tahun dua ribu, merasa terpanggil hati nuraninya melihat keadaan
masyarakat sekitar, kemudian membentuk yayasan yang mempunyai maksud dan
tujuan bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan di kawasan Bedugul. Yayasan
HCTI ini dikabarkan sempat vacuum selama 3 (tiga) tahun pasca bom bali, namun
sejak tahun 2012, kegiatan yayasan ini mulai bangkit kembali setelah dilakukan
kerjasama dengan pihak investor asing .
HCTI didirikan berdasarkan Akta Notaris, hal-hal yang berkaitan dengan UU,
proses pendirian, pengesahan badan hukum, pengumuman

dan lain sebagainya

diserahkan sepenuhnya kepada Notaris ungkap Nyoman sebagai anak dari pendiri
Yayasan.
Yayasan HCTI ini merupakan yayasan yang bersifat Nirlaba untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan, menyelenggarakan kegiatannya di bidang pendidikan
yang menyiapkan tenaga kerja professional cakap berbahasa Inggris untuk disalurkan
sebagai tenaga kerja di Kapal Pesiar dan Perhotelan kerjasama dengan investor.
Yayasan HCTI

ini didirikan untuk jangka waktu selama-selamanya,

Kekayaan awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari Sebuah
rumah yang cukup representatatif untuk memberikan bimbingan belajar bagi peserta
didik, berikut sarana dan prasarana perkantoran dan 2 orang staf, Selain kekayaan
sebagaimana dimaksud diatas, kekayaan Yayasan HCTI dapat juga diperoleh dari :
a.

Bantuan dari pihak luar negeri, pemerintah daerah, dan pihak lain yang tidak
mengikat

b.

Wakaf

c.

Hibah

d.

Hibah wasiat, dan

e.

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
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f.

Semua kekayaan Yayasan RSB dipergunakan untuk mencapai maksud dan
tujuan yayasan.
Yayasan, RSB mempunyai organ yayasan yang terdiri dari Pembina,

Pengurus, dan pengawas. Adapun tugas dan wewenang Pembina antara lain sebagai
berikut :
(1)

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina

(2)

Kewenangan Pembina meliputi :
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota
pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
f. Pengesahan laporan tahunan
g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan di bubarkan.

(3)

Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina berlaku
pula baginya.
Yayasan

RSB

mempunyai pengurus yang melaksanakan kepengurusan

yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Untuk dapat diangkat
sebagai pengurus di RSB adalah (1) orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinaytakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi yayasan, amsyarakat, atau Negara
berdasarkan putusan pengadilan; (2) pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; (3) pengurus
dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan (a) bukan
pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas; dan (b)
melaksanakan kepengurusan Yayasan secara professional.
Selanjutnya jabatan Pengurus berakhir apabila : (1) meninggal dunia; (2)
mengundurkan diri; (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; (4)
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; dan (5) masa jabatan berakhir.
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Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan RSB antara lain sebagai berikut ; (1)
pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
Yayasan; (2) pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; (3) pengurus wajib memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas; (4) setiap pengurus
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan SOP (standard operasional procedure) yang berlaku; (5) Pengurus
berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal : (a) meminjamkan uang
atas nama yayasan; (b) member atau menerima pengalihan atas harta tetap; (c)
menjual

atau

dengan

cara

lain

melepaskan

kekayaan

yayasan

serta

mengaggunkan/membebani kekayaan yayasan.
Pelaksana Kegiatan Yayasan RSB, pengurus berwenang mengangkat dan
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
2.

Yayasan Rumah Senyum Bali Jl. Pulau Aru No. 9 Sanglah Denpasar.
Yayasan ini mendapatan status badan hukum pada tanggal 13 Nopember 2008

melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-4595.AH.01.02 Tahun 2008. Yayasan RSB ini murni merupakan
yayasan yang bersifat Nirlaba (Non Profit Oriented) untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan, menyelengarakan kegiatannya di bidang social ( poliklinik,
laboratorium) dan di bidang kemanusiaan (menyelenggarakan rumah singgah) untuk
membantu proses kesehatan pasien, perawatan, pengobatan, dan operasi untuk pasien
bibir sumbing dan cacat wajah bawaan sejak lahir, dengan membiayai seluruh biayabiaya kebutuhan selama operasi di rumah Sakit umumSanglah Denpasar.
Yayasan RSB

ini didirikan untuk jangka waktu selama-selamanya,

Kekayaan awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari Sebuah
rumah bertingkat dua, berikut sarana dan prasarana perkantoran, Ruko yang
representative menyediakan perlengkapan pakaian Pria/wanita/anak dan hasil
kerajinan berbagai bentuk yang bisa diekspor untuk wisman maupun turis lokal,
sebuah mobil operasional dan lain sebagainya. Selain kekayaan sebagaimana
dimaksud diatas, kekayaan Yayasan RSB dapat juga diperoleh dari :
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a.

Bantuan dari pihak luar negeri, pemerintah daerah, dan pihak lain yang tidak
mengikat

b.

Wakaf

c.

Hibah

d.

Hibah wasiat, dan

e.

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

f.

Semua kekayaan Yayasan RSB dipergunakan untuk mencapai maksud dan
tujuan yayasan.
Yayasan, RSB mempunyai organ yayasan yang terdiri dari Pembina,

Pengurus, dan pengawas. Adapun tugas dan wewenang Pembina antara lain sebagai
berikut :
(1)

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina

(2)

Kewenangan Pembina meliputi :
h. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
i.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota
pengawas;

j.

Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
yayasan;

k. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
l.

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;

m. Pengesahan laporan tahunan
n. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan di bubarkan.
(3)

Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina berlaku
pula baginya.
Yayasan RSB mempunyai pengurus yang melaksanakan kepengurusan

yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Untuk dapat diangkat
sebagai pengurus di RSB adalah (1) orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinaytakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi yayasan, amsyarakat, atau Negara
berdasarkan putusan pengadilan; (2) pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; (3) pengurus
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dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan (a) bukan
pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas; dan (b)
melaksanakan kepengurusan Yayasan secara professional.
Selanjutnya jabatan Pengurus berakhir apabila : (1) meninggal dunia; (2)
mengundurkan diri; (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; (4)
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; dan (5) masa jabatan berakhir.
Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan RSB antara lain sebagai berikut ; (1)
pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
Yayasan; (2) pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; (3) pengurus wajib memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas; (4) setiap pengurus
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan SOP (standard operasional procedure) yang berlaku; (5) Pengurus
berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal : (a) meminjamkan uang
atas nama yayasan; (b) member atau menerima pengalihan atas harta tetap; (c)
menjual

atau

dengan

cara

lain

melepaskan

kekayaan

yayasan

serta

mengaggunkan/membebani kekayaan yayasan.
Pelaksana Kegiatan Yayasan RSB, pengurus berwenang mengangkat dan
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus.
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3.

Yayasan Kesejahteraan KOPRI Provinsi Bali Jl. Merdeka VI No. 5
Sumerta Kelod Denpasar.

Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali ini didirikan Melalui Akta
Notaris J.S. Wibisono, SH. Pada tanggal 10 Juni 2010, melalui Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan. Yayasan KORPRI Provinsi
Bali ini murni merupakan yayasan yang bersifat Nirlaba (Non Profit Oriented)
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan,

menyelenggarakan

kegiatannya

social, dan kemanusiaan antara lain sebagai berikut :
1. Di bidang pendidikan :
(a) Mendirikan lembaga pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Pendidikan Tinggi;
(b) Mendirikan lembaga pendidikan non formal dengan mengadakan kursus untuk
meningkatkan ketrampilan bagi anggota KORPRI dan masyarakat yang
membutuhkan;
(c) Membangun gedung sebagai pusat studi dengan segala perlengkapannya dan
peralatannya, mengembangkan dan mengelola perguruan tinggi dalam arti yang
seluas-luasnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peratauran perundangundangan;
(d) Membantu pemerintah dalam rangka kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.

2. Di bidang Kesejahteraan;
(a) Melaksanakan kegiatan yang bersifat mensejahterakan masyarakat sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan;
(b) Mendirikan RSU KORPRI dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan
bagi anggota dan masyarakat yang membutuhkan dan menjadi Rumah Sakit
Pendidikan;
(c) Memberikan perlakuan khusus bagi PNS dan KORPRI serta keluarganya
yang dirawat di RSU tersebut;
(d) Menggalang kerjasama dengan pihak (stake holders) guna meningkatkan
sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan;
(e) Meningkatkan kegiatan lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
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Yayasan KOPRI Provinsi Bali mempunyai pengurus yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Untuk dapat
diangkat sebagai pengurus di RSB adalah (1) orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinaytakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi yayasan, amsyarakat,
atau Negara berdasarkan putusan pengadilan; (2) pengurus diangkat oleh Pembina
melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali; (3) pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus
Yayasan (a) bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan
pengawas; dan (b) melaksanakan kepengurusan Yayasan secara professional.
Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan KORPRI antara lain sebagai berikut ;
(1) pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
Yayasan; (2) pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; (3) pengurus wajib memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas; (4) setiap pengurus
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan SOP (standard operasional procedure) yang berlaku; (5) Pengurus
berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal : (a) meminjamkan uang
atas nama yayasan; (b) member atau menerima pengalihan atas harta tetap; (c)
menjual

atau

dengan

cara

lain

melepaskan

kekayaan

yayasan

serta

mengaggunkan/membebani kekayaan yayasan.
Pelaksana Kegiatan Yayasan KORPRI, pengurus berwenang mengangkat dan
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus.
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4.

Yayasan Kanker Wisnuwardhana Jl. Kayoon No. 16-18 Surabaya
Yayasan Kanker Wisnuwardhana ini berlokasi di Jl. Kayoon Nomor 16-18

Surabaya. Yayasan ini mendapatkan status sebagai Badan Hukum dengan SK Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor AHU-04.08-429 tertanggal 20 Juli 2010. Yayasan ini
belaksanakan kegiatan di bidang sosial antara lain yaitu:
a.

Mengadakan pendidikan non formal masyarakat dan pendidikan non
formal profesi

b.

Membantu upaya penelitian di bidang kanker

c.

Membentuk paguyuban masyarakat peduli kesehatan

Yayasan Kanker Wisnuwardana dalam melaksanakan kegiatan sudah sesuai
dengan AD/ART dimana struktur organisasi yayasan meliputi Pembina, Pengurus dan
Pengawas, Melakukan POAC kegiatan dan pelaporan, Melakukan pembukuan sederhana
arus keluar masuk keuangan.

Yayasan Kanker Wisnuwardhana melakukan penyertaan modal pada PT Mahkota
Mulia Persada. Penyertaan modal dalam sebuah Yayasan diperbolehkan berdasarkan
Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, namun demikian Yayasan kanker
Wisnuwardhana tidak secara rinci menjelaskan berapa persen penyertaan modal yang
meraka lakukan dan apakah penyertaan modal tersebut ditempatkan pada badan usaha
yang sejalan dengan maksud dan kegiatan yayasan.

Tugas pokok fungsi pengurus pada Yayasan Kanker Wisnuwardhana ini adalah:
a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan
yayasan
b. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
untuk disahkan pembina
c. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas
d. Setiap anggota pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
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1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk
mengambil uang yayasan di bank)
2. Mendirikan suatu usaha bersama atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri
3. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
yayasan
5. Menjual

atau

dengan

cara

lain

melepaskan

kekayaan

yayasan

serta

mengagunkan/membebani kekayaan yayasan
6. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan,
pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada
yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
yayasan.

Prinsip-prinsip good governance pun telah diterapkan oleh Yayasan dalam
melaksanakan kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:
1.

Prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum.
Hal ini dibuktikan dengan Akta Notaris dan sudah tercatat pada Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2.

Prinsip keterbukaan kegiatan Yayasan
Prinsip ini diterapkan melalui rapat rutin tiap bulan untuk membahas
planning, organizing, acting, controlling dan notula rapat.

3.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik Yayasan
Prinsip ini diterapkan melalui pelaporan posisi keuangan dalam rapat
Pengurus.

4.

Prinsip nirlaba (non profit oriented) Yayasan
Prinsip ini diterapkan dalam kegiatan Yayasan, dimana misi sosial
dilaksanakan sebisanya dan tidak mengambil untung.
Peran pemerintah daerah terhadap Yayasan Kanker Wisnuwardhana
ini dilakukan melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sementara
peran pemerintah pusat dalam hal ini hanya sebatas sosialisasi melalui internet.
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5.

Yayasan Kanker Indonesia Jl. DR. GSSY Ratulangi No. 35 Jakarta
Pusat.
Yayasan kanker Indonesia beralamat di Jl Dr GSSY Ratulangi Nomor 35

Jakarta pusat. Yayasan kanker Indonesia didirikan pada tanggal 17 April 1997 dengan
Akta Notaris Yunas Fatimah, SH tanggal 17 Mei 1977 dan terdapat dalam Tambahan
Berita Negara RI tanggal 6 September 1977 Nomor 71, dan telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
dengan Akta Notaris Adi Mulyadi, SH., MH, M.Kn. dan Dirjen AHU Nomor AHUAN.81.08-597, 10 September 2008.

Yayasan ini melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan khususnya masalah
kanker. Dimana sesuai dengan AD/ART Yayasan antara lain:
a.

Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat

b.

Pelayanan pendukung medis dan rehabilitasi

c.

Pendidikan dan latihan profesi

d.

Penelitian dan kajian kanker

e.

Pengembangan kerjasama dengan yayasan/organisasi di dalam
maupun di luar negeri.
Yayasan kanker Indonesia tidak mendirikan badan usaha atau melakukan

penyertaan modal ke badan usaha lain. Dana operasional yayasan hanya
mengandalkan dari harga deposito dana abadi dan donatur yang sifatnya insidentil.

Yayasan dikelola oleh pengurus dengan tugas pokok fungsi dan wewenang
sebagai berikut:
1.

Pengurus bertanggung jawab penuh akan kepengurusan yayasan untuk
kepentingan yayasan.

2.

Menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan yayasan yang
diajukan ke Pembina.

3.

Pengurus dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
fungsinya sesuai peraturan.

4.

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan pengawas.

5.

Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan
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terhadap hal-hal tertentu.
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Yayasan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum
Prinsip ini dibuktikan dengan berusaha mandiri dari dana yang ada,
tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah.
2. Prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan
Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan yaitu dimana
seluruh kegiatan yayasan diketahui oleh masyarakat, yayasan lain, organisasiorganisasi profesi, pemda dan pemerintah lainnya.
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yayasan
Prinsip ini dapat dilihat dari setiap tahunnya Yayasan Kanker
Indonesia dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait neraca pembayaran
Yayasan.
4. Prinsip Nirlaba (Non Profit Oriented)
Penerapan prinsip nirlaba/non profit oriented Yayasan Kanker Indonesia dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a.

Penjualan obat dilakukan dengan harga netto

b.

Santunan obat substitusi untuk masyarakat kurang mampu

c.

Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk biaya-biaya
radioterapi, operasi dan lain-lain.

d.

Klinik deteksi dini kanker dengan harga yang relatif murah

e.

Mempunyai sarana sendiri khususnya untuk menampun pasien dari

luar
kota yang berobat di RSCM atau Rumah Sakit lainnya (khusus pasien
kanker).

Peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan
Yayasan Kanker Indonesia ini antara lain dengan adanya pelaporan pajak SPT
Tahunan dari Yayasan Kanker Indonesia, sebagai bukti bahwa Yayasan ini setiap
bulan telah membayar pajak, dan setiap 3(tiga) tahun sekali mendaftar ulang Tanda
Daftar Yayasan/Badan Sosial ke Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Sub
Dinas Sosial.
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BAB IV
ANALISIS
URGENSI DIGITALISASI PENGESAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN DI INDOENSIA

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan tanggal 6 Agustus 2001, dan berlaku efektif satu tahun kemudian yang
tanggal 6 Agustus 2002, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004 melalui Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan
perubahan anggaran dasar yayasan yang diajukan oleh Notaris atau pengruus yayasan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jumlahnya
cukup banyak dan terus meningkat. Namun apabila dilihat dari anggaran dasar
Yayasan yang dimohonkan, satu sama lain berbeda dan sangat variatif, sehingga perlu
dirumuskan suatu standar akte yayasan yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam
membuat akte pendirian dan atau akte perubahan anggaran dasar yayasan.
Badan hukum Yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan
oleh Undang-undang. Ada 3 (tiga) tahapan yang perlu diperhatikan dalam pendirian
Yayasan, yaitu : Proses Pendirian Yayasan, Proses Pengesahan Akta Yayasan, dan
Proses Pengumuman Yayasan sebagai badan hukum.
A. Proses Pendirian Badan Hukum Yayasan.
Dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 tahun 2004
tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum Yayasan didirikan oleh satu
orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirianya sebesar
kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam penjelasannya mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Hal ini berarti Yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh
badan hukum saja.

Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa
pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan
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sebahian harta kekayaan pendirinya menjadi milik Yayasan. Yayasan sebagai badan
hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan Yayasan digunakan untuk
kepentingan tujuan Yayasan di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini
yang harus menjadi perhatian dari pendiri Yayasan.
Pendiri Yayasan ketika mendirikan Yayasan sudah memisahkan harta
kekayaannya untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Oleh karena itu orang yang
akan mndirikan yayasan harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus
dipisahkan. Dengan memisahkan kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan
yayasan, maka harta tersebut sudah beralih kepemilikannya menjadi milik yayasan.
Hal tersebut merupakan alas an untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik
masyarakat.
Disamping itu Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan Surat Wasiat
sebagaimana diatur dala Pasal 9 ayat 3 UU Yayasan. Hal ini dapat terjadi jika
seseorang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu
yayasan dan mencantumkan terkait dengan harta peninggalan yang dapat dijadikan
kekayaan awal yayasan. Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat bertindak
mewakili pemberi wasiat, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Ayat 3. Dalam hal di
penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan wasiat mendirikan yayasan, maka
atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli
waris atau penrima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.
Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata-mata orang melainkan
juga badan hukum. Pasal 9 Ayat (5) UU No. 16 tahun 2001 dimungkinkan orang
asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing tersebut dapat mendirikan
sendiri atau secara bersama-sama dalam arti sesame orang asing atau bersama-saa
dengan orang Indonesia.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat di di rikan oleh :
(a) Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang asing (Warga
Negara Asing);
(b) Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (WNI) orang asing (WNA), orang
Indonesia beserta orang asing (WNA bersama-sama WNA);
(c) Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing
(d) Lebih dari satu badan hukum yaitu badan-badan hukum Indonesia, badan-badan
hukum asing, badan hukum Indonesia bersama-sama badan hukum asing.
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Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa
Indonesia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat 2 UU yayasan, sehingga
pembuatan akta secara notarial ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan
memenuhi segala ketentuan Notaris dalam pembuatan akta, baik pembacaan, waktu,
wilayah kewenangan Notaris maupun penandatanganan. Meskipun yang mendirikan
yayasan adalah orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia
dan bukan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa tanpa adanya akta notaries maka pendirian yayasan tidak pernah ada.
Pendirian yayasan dapat dilakukan juga melalui perjanjian jika dilakukan oleh
2 (dua) orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui
wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat 3 UU yayasan.
Pasal 10 ayat (1) UU Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta
Pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
Pemberian kuasa ini dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan
kepada orang lain dengan membuat dan memberikan surat kuasa yang sah, dan dalam
surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi
kuasa untuk menghadap Notaris dengan kepentingan membuat Akta Pendirian
Yayasan.
Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini
pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum di bidang perdata, sehingga pemberi
kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya undangundang tidak mengisyaratkan bentuk pemberi kuasa, namun sebaliknya pemberian
kuasa tersebut dibuat secara tertulis.
B. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan.
Pengesahan akta pendirian sebelum adanya UU Yayasan, tidak ada aturan
yang mewajibkan yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya Kepada Menteri
Kehakiman pada saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya
yayasan tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan
tersebut belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan
hukum, yayasan harus mendapat penegesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili
oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Namun setelah adanya UU yayasan, maka pembuatan akta pendirian yayasan
dihadapan Notaris harus mendapat mengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum. Pengesahan akta
pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri yayasan. Tanpa ada
pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena yang disebut yayasan,
sesuai dengan pengertian UU, Yayasan adalah mutlak badan hukum. Oleh karena itu,
tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan
pengesahan akta pendirian kepada Menteri karena segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status
badan hukum menjadi tanggungjawab pengurus secara tanggung renteng.
Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada
Pasal 11 UU Yayasan yang isi pasal tersebut elah mengalami perubahan pada UU
Nomor 28 tahun 2004. Jika Pada UU No. 16 tahun 2001 permohonan dapat dilakukan
oleh pendiri atau kuasanya langsung kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan
yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) UU Yayasan, pendiri atau kuasanya
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq
Direktur Jenderal Hukum Administrasi Umum, melalui Notaris yang membuat akta
pendirian yayasan.
Perubahan Pasal 11 tersebut telah mempertegas bahwa wewenang untuk
mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum beraa di tangan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, dan menyatakan bahwa Notaris harus mengajukan
permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya Notaris yang
mengajukan permohonan kepada Menteri maka ini merupakan cara Negara memaksa
pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.
Dengan ditetapkan oleh undang-undang seorang Notaris menjadi terikat untuk
menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang
dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 11
ayat 3 UU Yayasan menyebutkan, bahwa Notaris yang membuat akta pendirian
yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam waktu
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paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan
ditandatangani. Disini Notaris diberi batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari
setelah penandatanganan akta pendirian.
Waktu 10 (sepuluh) hari hal tergolong singkat, karena berpengaruh kepada
pihak pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat permohonan pengesahan
ketika menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para Notaris yang
berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan,
menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut
sehingga pendiri yayasan tidak merasa repot dan tinggal membubuhkan tanda tangan.
Permohonan yang diajukan oleh Notaris kepada Menteri dilakukan secara
tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) UU Yayasan. Setelah permohonan
pengesahan diterima oleh Menteri. Pasal 11 UU Yayasan mengatur bahwa dalam
memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Pengertian instansi terkait disini Dapat DIlihat dari kegiatan yayasan dala mencapai
maksud dan tujuannya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan, Menteri
hukum dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri Kesehatan, jika
di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri Agama dan
sebagainya.
Instansi terkait diwajibkan memberikan pertimbangan dimaksud dalam tempo
14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi
tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan
keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itgu telah dapat diberikan
pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi terkait.
Permohonan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima atau
ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan pengesahan
terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan ditolak maka
alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU Yayasan yang
mengatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.
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Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam
jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan
secara lengkap. Jika Menteri dalam memproses permohonan itu meminta
pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penilakan dilakukan dalam
tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan
tersebut diterima.
Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, Menteri wajib
memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai
penolakan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut. Alasan penolakan
permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya.
Meskipun telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu
yang telah ditentukan yaitu 30 9tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu
secara lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak
adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam
jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau
tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap
telah diterima oleh Menteri.
Dalam UU terlihat bahwa pada saat pemberitahuan penolakan tanpa diketahui
oleh Notaris yang membuat akta pendirian. Suatu permohonan pengesahan akta
pendirian diajukan melalui Notaris, setelah mendapatkan keputusan dari Menteri
Hukum dan HAM RI tidak lagi melalui Notaris. Apakah sudah mendapat surat
pemberitahuan dari Menteri atau belum, Notaris yang pernah mengirim surat
permohonan itu tidak tahun. Demikian juga jika permohonan yayasan tersebut untuk
menjadi badan hukum diterima, Menteri juga langsung memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon, tidak lagi melalui Notaris yang membuat akta pendiriannya.
C. Proses Pengumuman Yayasan sebagai Badan Hukum.
Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya
UU Yayasan, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan-aturan yang
memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga
masyarakat tidak dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh yayasan
tersebut tidak bersifat transparans pada saat itu.
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Dalam ketentuan UU yayasan, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini
dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
Setelah Yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI wajib diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman
tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.
Menurut Pasal 24 ayat (20 UU Yayasan menyatakan bahwa permohonan
untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan
yang disahkan atau perubahan Anggaran dasar yang disetujui. Namun Pasal ini
mengalami perubahan bunyi pada UU Yayasan yang dilakukan oleh Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian yayasan disahkan oleh Menteri.
Disini dapat dilihat bahwa waktu yang diberikan oleh UU hanya 14 (empat
belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban Menteri maka
pelaksanaannya, pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan
permohonan pengumuman karena pengumuman itu dilakukan secara otomatis oleh
Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk tidak
mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU yayasan menyebutkan
Anggaran Dasar Yayasan hartus memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a.

Nama dan tempat kedudukan;

b.

Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

c.

Jangka waktu pendirian;

d.

Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam
bentuk uang atau benda;

e.

Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
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f.

Tata cara pengangkatan, pemberhantian, dan penggantian anggota, Pembina,
pengurus, dan pengawas;

g.

Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus, dan pengawas;

h.

Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;

i.

Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;

j.

Penggabungan dan pembubaran yayasan;

k.

Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan adalah
pembubaran.
Dalam Anggaran Dasar Yayasan terdapat beberapa kriteria yang menjadi

pokok pendirian yayasan, antara lain :
a. Nama dan tempat kedudukan yayasan;
b. Maksud dan tujuan pendirian yayasan;
c. Jangka waktu pendirian yayasan;
d. Jumlah kekayaan awal yayasan.
Ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan pada prinsipnya
dapat diubah dengan kriteria terpenuhinya atau hadirnya/terwakili semua anggota
organ yayasan, dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan rapat
mengenai perubahan isi anggaran dasar terkecuali mengenai mamsud dan tujuan
pendirian yayasan.
Dalam UU Yayasan mengatur secara tegas bahwa anggaran dasar dapat
diubah, kecuali maksud dan tujuan yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan
hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, kuorum yang
diperlukan untuk mengambil keputusan perubahan anggaran dasar Yayasan dalam
rapat Pembina adalah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pembina.
Dalam hal mana kuorum tidak tercapai,

rapat

Pembina dapat

diselelnggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina
yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini dapat dianggap memenuhi
kuorum apabila dihadiri ½ (seperdua) dari jumlah seluruh anggota Pembina, dan
rapat ini dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui dengan suar terbanyak
dari jumlah anggotya Pembina yang hadir.
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D. Jumlah Kekayaan awal Yayasan
UU menetapkan ada dua kriteria bagi perubahan anggaran dasar yaitu
pertama, bahwa jika perubahan anggaran dasar meliputi “nama” dan “kegiatan”
yaysan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, kedua, bahwa
untuk perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan HAM RI.
Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa
perubahan anggaran dasar yayaan yang harus mendapat pengesahan dan atau
persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan. Akan tetapi
jika menyangkut perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja kepada
Menteri Hukum dan HAM RI tanpa harus dengan pengesahan.
Pada yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan
hukum berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti
pengangkatannya anggota Pembina, Pengurus. Dan Pengawas Yayasan belum
sah, karena belum disahkan pada rapat Pembina.
Dalam melaksanakan pengesahan badan hukum yayasan, satu hal penting yang
harus diperhatikan adalah bahwa pengesahan harus dipahami dan dikembangka
sebagai satu kesatuan sistem dalam Negara hukum. Dalam pendekatan kesisteman
permasalahan pengesahan badan hukum dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Dalam bidang substansi hukum.
Peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah
masih banyak yang inkonsisten dan bertentangan selain itu, adanya implementasi
peraturan perundang-undangan yang terhambat peraturan pelaksanaanya.

b. Dalam bidang struktur hukum
Kurangnya independensi dan akuntabulitas kelembagaan hukum menjadi
permasalahan dibidang struktur hukum. Selain itu, kualitas sumber daya manusia
di bidang hukum juga perlu ditingkatkan,
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c. Dalam bidang budaya hukum
Timbulnya degradasi budaya hukum yang ditandai dengan meningkatnya
apatismedan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan
struktur hukum menjadi permasalahan serius yang harus segera dibenahi.
Oleh karena itu, pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia harus dilakukan
melalui pendekatan kesisteman tersebut.
Dalam mengatasi permaslahan-permasalahan unsure-unsur pengesahan badan
hukum dalam pembangunan, strategi yang dilaskanakan adalah melalui Penataan
legislasi nasional.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis yang telah dikemukakan di atas,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a.

Bahwa dalam proses pengajuan persyaratan permohonan pengesahan badan
hukum Yayasan di Indonesia, belum menggunakan pola digitalisasi melainkan
masih menggunakan pola administrasi hukum yang baik (legal administration
procedure system), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor : C-HT.01.01.10-12 tentang Pengesahan dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sesuai dengan Pasal 11 dan
Pasal 71 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Badan Hukum Yayasan, dengan
memuat hal-hal sebagai berikut :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia
RI agar menerima setiap permohonan pengesahan dan persetujuan perubahan
anggaran Dasar Yayasan dan meneruskannya kepada Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Ri Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
dalam janka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima, atau
pemohon dapat langsung mengajukan permohonannya kepada Menteri
Kehakiman, harus melampirkan :
a. Salinan akta Yayasan bermeterai 2 (dua) eksemplar
b. Bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak sejumlah Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah)
c. Bukti pembayaran pengumuman Anggaran Dasar dalam Tambahan
Berita Negara.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan
e. surat Keterangan tentang domisili Yayasan. Selanjutnya Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI akan memproses permohonan
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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b.

Pengaturan ruang lingkup badan hukum yayasan sebaiknya tidak perlu
dibatasi secara kaku, hal ini didasarkan pada argumen berikut ini :
a.

Perkembangan Yayasan sangat pesat, sesuai dengan perkembangan
kegiatan usahanya dan situasi social ekonomi, baik lokal, nasional
maupun global. Apabila diatur secara sempit maka akan menghambat
perkembangan ruang lingkup yayasan itu sendiri.

b.

Pengaturan ruang lingkup Yayasan, tidak cukup mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang sudah ada, karena peraturan yang
sudah ada Perlu disempurnakan. Oleh karena itu perlu diatur secara
khusus dalam peraturan pemerintah.

c.

Yayasan seharusnya diberikan keleluasaan dalam menentukan ruang
lingkup kegiatan usaha, yang disesuaikan dengan motivasinya. Baik
dalam arti donasi, promosi pemberdayaan masyarakat, maupun bagian
dari strategi kegiatan usahanya.

d.

Hal yang terpenting bahwa Yayasan harus ikut serta menyelesaikan
persoalan-persoalan social,

keagamaan dan

kemanusiaan serta

memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
dalam arti luas.

c.

Pelaksanaan pengesahan status badan hukum Yayasan menghendaki kejelasan
pengaturan dari peraturan yang ada, sehingga dapat dijadikan acuan yang
efektif dan tidak menimbulkan multi persepsi, selanjutnya untuk mendorong
iklim usaha
melaksanakan

yang

kondusif,

Corporate

pemerintah

Social

harus

Responsibility

mendorong
dengan

yayasan

memberikan

pengurangan pajak, hal ini akan mengurangi beban yayasan dan tidak
bertentangan dengan prinisp efisiensi.
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B. Saran
Dari hasil penelitian ini dapat diberikan Rekomendasikan sebagai berikut :
1.

Pemerintah

segera

menyusun/menerapkan

system

digitalisasi

dalam

pengesahan badan hukum yayasan untuk mempermudah proses pelayanan
kepada masyarakat secara efektif, tepat, terukur dan biaya ringan.

2.

Pemerintah segera mengamandemen/merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun
2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, sehingga tidak menimbulkan
kebingungan masyarakat dalam memahami Pengaturan yayasan

melalui

sosialisasi yang berkelanjutan.
3.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, ada beberapa hal penting yang harus
diatur yaitu :
i.

Memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi yayasan
yang melaksanakan corporate social responsibity

ii.

Memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi yayasan mengenai
perijinan, pengesahan dan bantuan dana dari APBN maupun APBD
yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan serta situasi dan kondisi
masyarakat yang dihadapi.
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