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Artikel ini membahas mengenai segi kepastian dan 
kegunaan dalam pengaturan terhadap yayasan. Artikel ini 
berargumen bahwa penciptaan kepastian hukum melalui 
pengaturan yayasan akan menjadi insentif terbentuknya 
perilaku filantropis dalam masyarakat untuk terciptanya 
keadilan sosial. Dengan demikian maka aspek kepastian 
dalam pengaturan akan sekaligus juga akan merealisir 
aspek kegunaan dari diadakannya pengaturan mengenai 
yayasan tersebut. 
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I. Pendahuluan 

Dari sudut pandang filsafati, hukum memiliki keberlakuan karena 
isinya bermakna. Masyarakat akan menerima hukum yang bermakna dan 
selanjutnya beiperilaku mengacu dan mematuhi hukum tersebut. Di sisi 
lain para pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakan hukum 
tersebut. Namun demikian masyarakat mengharapkan tatanan hukum 
yang mampu mencerminkan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. 

Pengaturan tentang yayasan sudah dinantikan para adresatnya, 
karena yayasan sebagai lembaga yang bergerak untuk tujuan sosial telah 
hidup dan berkembang sejak jaman dahulu bahkan sebelum Indonesia 
merdeka. Y ayasan yang dimasa lalu dikenal sebagai stichting, 
konkordansi dari Belanda, pada masa lalu mengacu pada hukum 
kebiasaan yang lahir di masyarakat seturut dengan kebutuhannya, dan 
yurisprudensi, seperti halnya yurisprudensi Hooggerechthof tahun 1884 
dan Putusan Mahkamah Agung No.:l24 K/Sip/1973. 
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Kemudian lahirlah UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang 
selanjutnya diubah dengan UU No. 28 Tahuan 2004 atas desak:an dari 
Dana Moneter Internasional (IMP). Dana Moneter Intemasional dalam 
Lol mencantumkan sejumlah persyaratan, yang salah satunya Pemerintah 
Republik Indonesia harus mengambil langkah-langkah merefonnasi 
berbagai sistem yang dinilai tidak: transparan, tidak: ak:untabel, dan 
mengarah pada praktek korupsi. Guna menjawab desak:an IMF inilah, 
mak:a UU Yayasan dimunculkan dengan tujuan agar pelak:sanaan yayasan 
memenuhi nilai transparansi, ak:untabel serta mengbindari praktek 
korupsi. Atas desak:an dari IMP inilah Undang-undang Yayasan telah 
memberikan titik terang bagi kedudukan hukum serta memberikan 
batasan-batasan dalam pengelolaan yayasan secara transparan dan 
ak:untabel. Lebih lanjut, dengan keberadaan UU Yayasan diharapkan 
dapat memberikan kepastian pengaturan bagi yayasan dalam menjalankan 
kegiatannya yang mencakup bidang keagamaan, kesehatan dan sosial. 

II. Titik Terang Dalam Pengaturan Yayasan 

Pengaturan Yayasan setelah lahimya UU Yayasan telah memasuki 
babak: baru, dimana entitas yayasan telah diakui secara yuridis sebagai 
badan hukum. Pasal 1 UU yayasan yang memberikan pengertian yayasan 
sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisabkan dan 
diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan 
dan kemanusiaan, yang tidak: memiliki anggota. 

Pengaturan tentang yayasan tersebut pada dasamya telah 
memberikan suatu kepastian bahwa yayasan adalah badan hukum, selain 
unsur lain yang terdapat dalam yayasan yaitu adanya kekayaan yang 
dipisahkan, dan atas kekayaan tersebut dibebankan suatu tujuan dibidang 
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta unsur yang terakhir bahwa 
yayasan tidak . memiliki anggota. Unsur-unsur yayasan tersebut tidak 
terlalu jauh bcfbeda dari unsur-unsur yayasan yang dikemukakan oleh E. 
Utrecht, yaitu: (I) adanya suatu harta kekayaan (vermogen); harta 
kekayaan tersendiri, tidak ada yang memiliki; harta kekayaan tersebut 
dibebani tujuan tertentu; dalam melak:sanak:an tujuan dari harta kekayaan 
tersebut diadakan suatu pengurusan.1 

1 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, h .. 278. 
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Lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 UU Yayasan bahwa status 
badan hukum yayasan tersebut diperoleh setelah akta pendirian yayasan 
memperoleh pengesahan. Secara rinci pengaturan Pasal 11 UU Yayasan 
adalah sebagai berikut: 

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah ak:ta 
pendirian yayasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 Ayat 
(2) memperoleh pengesahan dari Menteri; 

(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akata 
pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah keJ:janya 
meliputi tempat kedudukan yayasan. 

(3) Dalarn memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dirnaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertirnbangan instansi 
terkait. 

Konsekuensi sebagai badan hukum maka yayasan memiliki 
tanggung jawab hukum sebagaimana subyek hukurn yang lain, mandiri 
terlepas dari organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. 
Dalarn pelaksanaan tanggung jawab hukurn tersebut diwalcili oleh 
pengurus yang berbuat untuk badan tersebut, yayasan tidak diperkenankan 
melakukan tindakan yang menyirnpang dari tujuan yayasan serta anggaran 
dasar yayasan karena yayasan dalarn melakukan aktivitasnya tunduk pada 
doktrin ultra vires. Tindakan ultra vires tersebut dapat dibedakan menjadi: 
(1) Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar yayasan; (2) Perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban urnum dan 
kesusilaan; Penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus.2 

Adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pendiri dan 
yayasan merupakan konsek.uensi yuridis dari pengakuan yayasan sebagai 
entitas hukum. K.aidah tersebut tennuat dalam Pasal 1 UU Y ayasan seperti 
yang telah dikemukakan di atas serta dalam Pasal · 9 yang mengatur 
bahwa, sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan 
memisabkan harta kekayaannya dan· kemudian diserahkan kepada 
yayasan. Adapun kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang 
dipisahkan ~ bentuk uang dan barang (Pasal 26). Kekayaan ini dapat 
diperoleh dari surnbangan atau bantuan lain yang tidak mengikat, wakaf, 

2 Suharto, Membedah Kontlik Yayasan, h. 135. 
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bibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Berkaitan dengan harta kekayaan yayasan, diatur lebih lanjut 
dalam aturan pelaksananya yaitu PP No. 63 Tahun 2008 khususnya Pasal 
6, sebagai berikut: 

(1} Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang 
Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi 
pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 

(2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang 
Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang 
berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling 
sedikit senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Guna memberikan kepastian hukum terhadap harta kekayaan 
tersebut di atas, peraturan pelaksana dari UU Y ayasan tersebut dalam 
Pasal 7 mengatur bahwa pemisahan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai 
keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang 
merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan. 3 

Kekayaan yayasan terikat guna mencapai tujuan tertentu di bidang 
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, merupakan satu kepastian lain yang 
dapat kita temukan dalam pengaturan yayasan ini. Dengan demikian 
kekayaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pendiri ataupun organ 
dalam yayasan, namun kekayaan yayasan hanya diperuntukkan guna 
mencapai tujuan yayasan. Larangan ini termuat dalam Pasal5: 

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun 
kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang
undang ini, dilarang dialihkan ataudibagikan secara langsung 
ata£ tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun 
honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang 
kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. 

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1}, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa 
Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal 
Pengurus Yayasan: 

3 PP No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. 
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a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, 
Pembina, dan Pengawas; dan 

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan 
penuh. 

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2}, ditetapkan oleh Pembina sesuai 
dengan kemampuan kekayaan Yayasan. 

Dari kaidah di atas dapat diketahui adanya satu kepastian bahwa 
yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dengan 
demikian yayasan tidak bergerak pada bidang profit, walaupun yayasan 
dapat melakukan kegiatan usaha untuk. menunjang pencapaian maksud 
dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ilr:ut serta 
dalam suatu badan usaha (Pasal 3 ayat (1)). Namun demikian dalam hal 
Yayasan melakukan kegi.atan usaha guna penggalangan dana lembaga 
maka perlut diperhatikan pengaturan dalam UU Yayasan yang bersifat 
membatasi, sebagai berikut: 
1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya harus sesuai 
dengan maksud dan tujuan yayasan. (Pasal 7 ayat (1)) 
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha 
yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut 
paling banyak 25 % ( dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan 
YayasaD. (Pasal 7 ayat (2)) 
3. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang 
merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan 
Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1} dan ayat (2} (Pasal 7 ayat (3)). 

DI. Kontroveni Beberapa Yayasan 

Beberapa yayasan telah menjadi sorotan publik terkait dengan 
aktivitas yayasan yang dianggap menyimpang dari tujuan yayasan bahkan 
terindikasi melanggar pengaturan anti korupsi. Penelitian tiga tahun 
terakhir telah menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yayasan yang 
didirikan oleh militer, yayasan di bawah departemen, yayasan yang 
terafiliasi dengan kekuasaan dan yayasan-yayasan lainnya. 

Yayasan yang didirikan militer pada masa Orde Baru dalam 
pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yayasan karena berfungsi 
sebagai perusahaan induk dari berbagai aktivitas bisnis militer dan bukan 
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Wltuk mensejabterakan masyarakat. 4 Kondisi ini dikuatkan dengan basil 
laporan Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, tim ini dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 TabWl 
2008, babwa terdapat 23 {dua puluh tiga) yayasan dan 53 Perseroan 
Terbatas didalamnya dengan aset kotor yayasan sebesar Rp. 1.872,92 
milyar yang terkait dengan bisnis TNI. Penyimpangan yayasan juga 
ditemukan berdasarkan penelitian tentang Tata Kelola Yayasan
Pemerintab: Ujian bagi Reformasi Birokrasi, 5 penelitian terhadap 36 
yayasan di bawab kementerian dan lembaga negara menunjukkan adanya 
konflik kepentingan dan perilaku koruptif dari pejabat negara. 

Akibat dari penyimpangan yayasan-yayasan di atas, maka perlu 
dilakukan likuidasi terhadap yayasan yang terkait dengan militer maupWl 
pemerintahan serta menghapuskan ketergantungan pada pembiayaan non
bujeter dengan memasukkan hal itu sepenuhnya kepada mekanisme 
anggaran agar penyalabgooaan keuangan negara dengan tujuan korupsi 
dapat dihindari. 

Demikian halnya dengan kasus pengalihan dana yang 
menyimpang di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (lebih 
lanjut disingkat dengan YPPI) pada tabun 2008. Pengalihan dana ini 
memunculkan isu hukum korupsi, karena pengalihan dana yayasan 
dianggap merugikan keuangan negara. Kasus YPPI ini telab masuk dalam 
ranab penyelesaian secara hukum dan putusan bersalab atas tindak pidana 
korupsi telab dijatuhkan. Bahkan para pelaku telab menjalankan hukuman 
penjara dan ada yang telab keluar dari penjara karena mendapatkan 
remisi. 

. Pada kasus yayasan yang lain, Aditjondro mengemukakan babwa 
Yayasan Cikeas, yaitu yayasan-yayasan yang berk:aitan dengan Susilo 
Bambang Yudhoyono, dibentuk dengan tujuan untuk menggalang 
dukWlgan polips dan ekonomis bagi SBY dari kalangan pengusaba, tokoh 
politik dan pejabat pemerintab.6 Yayasan-yayasan Cikeas terdiri atas 
yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial 
Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). 

4 Lex Rieffel dan Jaleswari Pramodhawardani, Menggusur Bisnis Militer: Tantangan Pembiayaan 
TBI Melalui APBN. 
'Lex Riefful dan Karaniya, Tata Kelola Yayasan-Pemerintah: Ujian bagi Refonnasi Birokrasi, h. 
86. 
6 George Junus Aditjondro, Membongkar Gurita Cikeas, h. 35. 
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Yayasan-yayasan tersebut masih ditambah lagi dengan yayasan lain yang 
terkait dengan Ani Yud.hoyo yaitu Yayasan Mutu Manikam Nusantara, 
Yayasan Batik Indonesia dan Y ayasan Sulam Indonesia. 

Aditjondro mempermasalahkan keterlibatan pejabat-pejabat 
pemerintahan, BUMN dan pengusaha dalam kepengurusan yayasan 
tersebut serta pembiayaan kegiatan yayasan yang sangat dimungk:inkan 
berasal dari anggaran negara. Keterlibatan pejabat negara dan pengusaha 
dalam pendirian dan aktivitas yayasan ini merupakan salah satu faktor 
bentuk jejaring korupsi. Dengan demikian Aditjondro mensyaratkan perlu 
dihentikannya penggunaan figur-figur pemerintah dalam struktur 
organisasi yayasan serta adanya audit terhadap kouangan yayasan oleb 
auditor publik yang independen dan basilnya dilaporkan ke parlemen serta 
terbuka bagi media. 7 

IV. Nilai Kepastian dan Kegunaan 

Bertolak dari pendirian dan pelaksanaan yayasan dengan segala 
kiprahnya dimasa lalu, seperti yang telah dikemukakan di atas, banyak 
ditemukan yayasan-yayasan yang didirikan dengan menggunakan 
kekayaan negera yang dipisabkan demikian pula yayasan yang lebib 
banyak dipengarubi oleh kepentingan penguasa. Lebih dari itu, pada masa 
lalu beberapa yayasan juga digunakan sebagai alat bisnis, seperti yang 
telah dipaparkan dalam penelitian Lex Rieffel di atas. Dalam kondisi 
yayasan yang demikian tentu saja sangat jaub dari filosofi yayasan yang 
sosial, kemanusiaan dan keagamaan. 

Kontroversi pendirian yayasan yang demikian, telah mengingkari 
bukan saja filisofi yayasan namun juga the living law yang menjadi dasar 
pelaksanaan yayasan sebelum UU Yayasan dibentuk. Dengan demikian 
diperlukan satu legitimasi terhadap badan hukum yayasan, dalam bentuk 
peraturan perundang-uandangan yang menjadi acuan bagi 
penyelenggaraan yayasan. Lahimya UU Yayasan tersebut dapat lebih 
menciptakan kepastian hukum dengan memberikan koridor dalam 
pengelolaan, pertanggungjawaban dan hal lain dalam yayasan 
sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 

7 Ibid, him. 79. 
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Di samping kepastian, nilai keadilan dan kegunaan hukum juga 
perlu diperhatikan dalam konteks yayasan adalah keadilan dan kegunaan. 
Menurut Radbruch, nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan dan 
kepastian hukum, terdapat ketegangan satu sama lainnya, kerena 
ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan satu sama lain. Misalnya 
kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Bagi 
kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan-peraturan, adil dan 
kegunaan bagi masyarakat di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. 
Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut maka penilaian tentang 
keabsahan hukum dapat bermacam-macam. 

Kepastian (rechtssicherheit) meropakan salah satu nilai dasar 
hukum yang sering kali diperhatikan, karena adanya kepastian ak:an 
berkorelasi dengan ketertiban yang diperlukan dalam kehidupan 
bennasyarakat. Legalitas merupak:an wujud dari kepastian itu sendiri. 
Lahirnya UU Yayasan mengandung nilai kepastian serta memberikan 
jaminan hukum bagi penyelenggaraan yayasan dan wajib ditaati. Yayasan 
yang tumbuh dan terus berkembang sejak bertahun-tahun yang lalu 
sampai dengan saat ini, dengan lahirnya UU Yayasan telah memiliki 
kepastian hukum sehingga terjaminlah persoalan legalitas yayasan. 

Seperti telah dipaparkan di atas, legalitas yayasan tampak: pada 
pengaturan UU Yayasan yang memberikan pengakuan yayasan sebagai 
badan hukum, ak:untabilitas dan transparansi, pertanggungjawaban organ 
yayasan dan pengaturan yang lain. Namun demikian bukan berarti 
persoalan yayasan berhenti dengan diundangk:annya UU Yayasan. 
Persoalan muncul di seputar perbedaan penafsiran yang didasari oleh 
kepentingan terhadap pengaturan yayasan tersebut dalam prak:tik hukum. 

Pennasalahan yang muncul dari sisi pengaturan adalah adanya 
konflik antap. peraturan satu dengan yang lain yang pada akhirnya 
menimbulkai\ suatu isu hukum terkait dengan ambiguitas badan hukum 
yayasan. Konflik pengaturan tersebut di atas tidak dapat dipis8hkan dari 
problema dasar sistem hukum Indonesia yaitu adanya lebih dari satu 
sistem hukum yang berlak:u menunjukkan adanya kemajemukan hukum 
atau legal pluralism, serta munculnya banyak: peraturan perundangan yang 
seharusnya tidak dipertentangk:an satu dengan yang lain. Setiap 
pembentukan suatu produk peraturan perundang-undangan sangat 
dipengaruhi oleh politik hukum yang ada. Politik hukum menurut Mahfud 

182 



Juma/ 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2010 

M.D8 adalah bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan 
ditentukan arahnya di dalam politik nasional serta bagaimana hukum 
tersebut difungsikan. Produk hukum yang mengatur tentang dengan 
yayasan dan saat ini masih berlak:u seringkali merupakan peraturan 
perundangan yang lahir dari rezim yang berbeda. 

Selain kepastian yang merupakan salah satu nilai dasar dari 
hukum, kita kenai pula kegunaan sebagai nilai hukum lain yang menarik 
untuk dicennati, karena pada dasarnya hukum adalah untuk manusia maka 
pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat. 
Dari sisi filsat, dapat kita kemukakan pandangan Bentham sebagai tokoh 
pendiri aliran Utilitarian yang berkeyakinan bahwa hukum mesti dibuat 
secara utilitaristik. Hukum harus memberikan manfaat (utility) kepada 
manusia. Peranan hukum adalah untuk menciptakan kondisi kebahagiaan 
itu harus selalu lebih besar dari kesengsaraan. Dan kebahagiaan tertinggi 
tersebut bagi sebagian besar orang (the greatest people for the greatest 
numbers), dengan demikian mewajiban setiap individu untuk memberikan 
kesenangan pada orang lain sebagaimana ia mencari kesenangan tersebut 
bagi dirinya sendiri. 9 

: 

Seringkali kita menggunakan asas manfaat sebagai landasan 
argwnentasi yang dibangun dalam sebuah perdebatan hukum yang 
diperhadapkan dengan kepastian hukum. Memberikan nilai lebih pada 
satu asas dan mengesampingkan asas yang lain, sadar dan tidak sadar kita 
lakukan. Perdebatan yang demikian terjadi dalam dua ranah yaitu pada 
ranah pembuatan hukum maupun pada ranah pelaksanaan hukum. Asas 
kepastian hukum selalu menjadi hal yang utama dalam setiap pembuatan 
produk hukum maupun pelaksanaan hukum, adapun asas kegunaan 
seringkali diperkecil porsinya. Terkait dengan hal tersebut maka perlu 
adanya keseimbangan antara penerapan asas kepastian dan pemanfaatan 
sehingga tercapailah hukum, baik dalam tataran pembuatan peraturan 
perundangan maupun ranah penerapan hukum, yang maksimal. 

8 Mob. Mahfud M.D., Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia, h. 30. 
9 K.hairul Fahmi, Kritik terhadap Utilitarian Jeremy Bentham. 
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V. Penutup 

Terciptanya satu kesatuan konsep hukum dari badan hukum 
yayasan akan memberikan dampak positif bagi terselenggaranya 
pendidikan, pelayanan sosial dan keagamaan bagi dan oleh masyarakat. 
Semakin banyak masyarakat yang bersedia menjalankan kegiatan sosial, 
pendidikan dan keagamaan dengan adanya kepastian hukum, terwujudnya 
kegunaan dan keadilan hukum. Dengan demikian dapat diharapkan 
penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang dapat merata bagi 
seluruh rakyat Indonesia, serta penyelenggaraan keagamaan yang 
berkeadilan. 
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