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KATA PENGANTAR 

 

Tim penelitian hukum tentang “Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja 

Yayasan Di Beberapa Negara Dan Kemungkinan Penerapannya Di 

Indonesi”  ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia R.I Nomor: PHN. 03.LT.01.0 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim 

Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggara 2012, 

tanggal 2 April 2012. 

Dikerjakan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta 

terciptanya Sistem Hukum Nasional yang adil, konsekwen, dan tidak 

diskriminatif. 

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridis normatif, yang 

bermaksud mempelajari aspek hukum perihal pola kerja yayasan di beberapa 

Negara , dengan tujuan mencari hal-hal positif dari luar untuk bahan masukan 

perbaikan aturan hukum yayasan di Indonesia. Diawali dengan mempelajari 

aturan hukum yang pengatur di Indonesia, dilanjutkan dengan inventarisasi dan 

mempelajari data berupa data pustaka berupa aturan hukum tujuan dan pola 

kerja yayasan di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. untuk kemudian 

dianalisis secara kwalitatif untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa, dilihat dari segi materi hukum, untuk 

tujuan dan pola kerja yayasan, adakelemahan dari norma atau kaidah undang-

undang yayasan kita, khususnya untuk terwujudnya dan mengawasi para pendiri 

yayasan dan juga pengurus yayasan untuk konsisten dengan tujuan yayasan 

untuk tujuan amal, tujuan nirlaba, dan tujuan sosial. Disisi yang lain ada 

ditemukan segi positif dari kaidah hukum yang mengatur tujuan dan pola kerja 

yayasan di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, seperti terurai dalam 

kesimpulan penelitian ini. Yang tentunya dapat dijadikan bahan masukan bagi 

perbaikan materi Undang-Undang Yayasan di Indonesia. Sebagai rekomendasi 

dari penelitian ini, bahwa untuk berfungsinya aturan hukum yayasan maka perlu 

ada koreksi terhadap Undang-Undang Yayasan, khususnya perihal pengamanan 

tujuan amal dan tujuan nirlaba, dan untuk dinamika operasinal yayasan perlu 



perbaikan mengenai kaidah yang mengatur distribusi kewenangan para 

pengerus yayasan agar tidak tertumpu pada Pembina yang juga sebagai pendiri 

yayasan. Selain itu untuk berfungsinya pengawasan perlu mengoftimalkan Dirjen 

Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk tertib adminitrasi 

yayasan, juga mengoptimalkan Lembaga Perpajakan untuk control kebijakan 

keringanan pajak untuk yayasan. Karenanya untuk berfungsinya aturan hukum 

yayasan , sangat identik dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk  

konsistensi dalam hal tujuan dan pola kerja yayasan terutama untuk tujuan amal 

dan tujuan nirlaba yang merupakan prinsip utama yayasan. 

Dengan selesainya laporan penelitian ini pertama-tama kami panjatkan 

puji dan syukur kepada Allah Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan 

nikmat sehat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kegiatan penelitian ini 

tepat pada waktunya. 

Selanjutnya atas nama tim, terimakasih kami sampaikan kepada Bapak 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan 

kepercayaannya untuk pelaksanaan kegiatan tim penelitian ini. Tak lupa kami 

sampaikan pula terimakasih kepada segenap anggota tim penelitian ini yang 

telah memberi masukan materi pemikiran serta telah membantu selesainya 

laporan ini. 

Harapan kami kiranya laporan tim Penelitian Hukum tentang ”Perbandingan 

tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di Beberapa Negara Dan kemungkinan 

Penerapannya Di Indonesia “ ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan 

Hukum Nasional dan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang 

membacanya. 

                                                                            Jakarta,    Oktober   2012 

                                                                                         Ketua Tim, 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(KEY INFORMAN) 

 

Judul Penelitian : “Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan 

    Terhadap Anak” 

 

Pokok Permasalahan:  

1. Bagaimana hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas 
yang layak dalam proses pertumbuhan lahir dan batin anak untuk tumbuh memjadi 
sosok manusia dewasa yang kuat, sehat, cerdas, dan dapat diandalkan menjadi asset 
masa depan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ? 

2. Kendala-kendala apa yang timbul untuk efektivitas hukum perlindungan anak ? 

 

Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan tersebut kami 

mohon pada Ibu/Bapak/Saudara Informan (pihak yang kompeten) untuk kiranya 

dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan  penelitian ini dengan cara memberikan 

informasi singkat tapi jelas sekitar fakta atau realitas sosial sehubungan dengan 

hal-hal sebagai berikut: 

A. Hal-hal yang merusak pisik anak……………………………………….. 



1. Akibat penganiayaan…………………………………………………. 

2. Akibat kekuarangan gizi atau gizi buruk……………………………. 

3. Akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung zat ber 

bahaya…..……………………………………………………………… 

B. Hal-hal yang merusak psikis atau batiniah anak………………………. 

1. Akibat rendahnya bimbingan nilai keagamaan…………………….. 

2. Akibat rendahnya tanggung jawab si anak…………………………. 

3. Akibat interpensi atau tekanan pihak lain…………………………… 

C. Hal-hal yang selain merusak pisik atau lahiriah anak juga merusak 

Psikis atau batiniah anak…………………………………………………. 

1. Akibat kemiskinan……………………………………………………… 

2. Akibat narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza)…… 

3. Akibat pelecehan seksual oleh pelaku di lingkungan keluarga…. 

4. Akibat eksploitasi seksual komersial anak (child prostitution)…… 

5. Akibat perdagangan anak ( child  trafficking)……………………… 

6. Akibat ketidak pastian hukum dalam hal identitas anak…………. 

7. Akibat pengungsian dan konflik senjata……………………………. 

8. Akibat berhadapan dengan hukum…………………………………. 

 

Terhadap informan/ pihak-pihak yang telah memberikan informasi sekitar 

hal-hal tersebut diatas, kami selaku tim peneliti “Aspek Hukum Perlindungan 

Anak” mengucapkan terima kasih, dan kerahasiaan identitas informan/ pihak-

pihak yang telah memberikan informasi atau keterangan  seperti yang dimaksud 

akan kami jaga sesuai dengan etika peneliti. 
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                                                          Kordinator Penelitian Aspek Hukum  

                                                                    Perlindungan Anak, 

 



 

                                                            Suherman Toha, SH.,MH,..APU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Judul Penelitian : “Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak” 
Pokok Permasalahan Penelitian: (1) Bagaimana hukum dalam hal melindungi 
hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dalam proses 
pertumbuhan menjadi sosok manusia dewasa yang kuat, sehat, cerdas dan 
dapat diandalkan menjadi asset masa depan bangsa dan negara Indonesia? (2) 
Kendala-kendala apa yang timbul untuk efektivitas hukum perlindungan hak-hak 
anak ? 
Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hak-Hak Anak, Aset Masa depan Bangsa. 
Metode Penelitian: Digunakan jenis penelitian empiris, yaitu diawali dengan 
memahami aturan-aturan hukum yang mengatur perlindungan anak, untuk 
kemudian dihadapkan pada kenyataan realitas sosial tentang perlindungan anak. 
Kesimpulan dan Rekomendasi:  
Kesimpulan: (1) Hukum dalam hal perlindungan hak-hak anak keadaannya 
adalah: (a)  dilihat dari materi hukum sudah memadai, hal ini dbuktikan dengan  
telah diratifikasinya konvensi hak-hak anak, telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara rinci mengatur 
perlindungan hukum terhadap anak (b) Fakta dilapangan yang secara induktif 
didukung data berupa kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa nyata berupa: 
kekerasan terhadap anak, anak dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak 
diperdagangkan, maupun anak yang jadi korban eksploitasi seksual, 
menunjukkan bahwa hukum belum efektif melindungi hak-hak anak. Sehingga 
dapat ditarik konklusi bahwa hak-hak anak dari segi pemenuhan kepentingan 
pisik dan dari pemenuhan kepentingan psikis untuk dapat tumbuh kembang 



menjadi sosok manusia dewasa yang tangguh disaat mencapai usia dewasanya 
masih banyak anak-anak yang belum terjamin secara sempurna. (2) Kendala-
kendala yang timbul untuk efektivitas hukum dalam perlindungan hak-hak anak 
adalah: (a) pelaksanaan aturan-aturan hukum perlindungan anak masih sering 
dihadapkan pada masalah bermunculannya perilaku menyimpang dari warga 
masyarakat berupa pelanggaran hak-hak anak, (b) kwalitas kesejahteraan anak 
dan lepasnya interpretasi dan penderitaan hidup adalah terkait dengan masalah 
tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang kesemuanya itu 
untuk antisipasinya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan lapangan kerja, untuk menekan pengangguran, dan 
peningkatan pendapatan warga masyarakat. Belum efektifnya hukum untuk 
memajukan sektor-sektor ekonomi terutama ekonomi kerakyatan, masih 
banyaknya warga masyarakat yang nganggur, dan masih rendahnya pendapatan 
warga masyarakat yang berakibat masih merajalelanya kemiskinan dikalangan 
warga masyarakat adalah penyebab utama timbulnya pelanggaran dan 
kejahatan terhadap anak., (c) belum punya aturan hukum tentang standar 
pelayanan minimum (S.P.M) untuk masing-masing jenis pelayanan public, 
sehingga tidak ada patokan baku untuk mempermasalahkan birokrat dalam 
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pelayanan publik secara baik. 
Karenanya tidak ada alat bukti yang kuat untuk penuntutan terhadap birokrat 
yang melalaikan tugas dan fungsinya untuk perlindungan hukum terhadap hak-
hak anak. 
Rekomendasi: (1) Perlu memperhatikan konvensi hak-hak anak (K.H.A) dan 
aturan hokum lainnya sebagai dasar kebijakan pembangunan Indonesia, dengan 
tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab Negara terhadap kwalitas hidup 
anak, perlu ada instansi pemerintah yang betul-betul bertanggung jawab dan 
punya kemampuan untuk perlindungan anak. Jangan hanya diserahkan kepada 
lembaga social, orang tua dan komunitasnya saja. Karena negara selain 
berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan 
dan penindasan, juga berkepentingan memiliki generasi penerus yang 
berkwalitas. (2) Perlu pembenahan tatanan ekonomi, terutama ekonomi 
kerakyatan sehingga perekonomian nasional lebih memperhatikan lagi aspek 
kemanfaatan untuk masyarakat luas.(3) Perlu perlindungan terhadap tindakan 
kekerasan terhadap anak, termasuk terhadap anak jalanan yang sangat rawan 
untuk mendapat kekerasan dari orang yamng ada di sekelilingnya.(4) Perlu 
pembinaan SDM anak secara menyeluruh, termasuk pendidikan untuk 
menjangkau anak jalanan. (5) Setiap instansi yang tugas dan fungsinya untuk 
pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang dengan kwalitas pelayanan 
tersebut berdampak pada kesejahteraan anak, harus melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara optimal. Untuk perlindungan dan pengawasan anak diperlukan 
S.P.M (setandar pelayanan minimum). Hal ini penting untuk memberikan 
apresiasi dan penghargaan terhadap instansi yang kerjanya sesuai bahkan 
melebihi standar minimum, dan sekaligus memberi kepastian hokum kapan 
instansi yang telah melalaikan tugas dan fungsinya, dan yang terpenting untuk 
memberikan alas an untuk pihak masyarakat yang dirugikan dapat menuntut 
haknya pada unsure pemerintah. (6) Perlu pembinaan moralitas anak, agar tidak 



melakukan perilaku menyimpang, dan punya kemampuan untuk berperilaku 
yang terpuji dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Dorongan kami untuk meneliti perbandingan  perihal tujuan dan pola kerja 

yayasan di beberapa Negara adalah sebagai wujud adanya keinginan untuk mencari 

hal-hal yang positif dari luar untuk bahan masukan perbaikan aturan hukum yayasan di 

Indonesia. Pemikiran tersebut sejalan dengan paradigma sivil society  yang  dalam hal 

pemikiran hukum dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, keadilan, dan hak 

asasi manusia, yang bermuara pada kesejahteraan umum. Sejalan dengan pemikiran 

tersebut timbul keyakinan bahwa yayasan sebagai bentuk badan usaha yang melekat 

dengan tujuan sosial adalah bentuk badan hukum yang tepat untuk dijadikan instrumen 

ekonomi untuk mendorong kearah terwujudnya kesejahteraan umum. 

Dengan pengaruh liberalisme yang saat ini begitu meluas ke seluruh pelosok 

dunia, dan telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadi semakin 

banyaknya lapisan bawah yang termarjinalkan dikarenakan ketidakmampuan mereka 

untuk adaptasi dengan dinamika kehidupan yang sangat kompetitif. Maka wajarlah bila 

timbul harapan sekaligus pertanyaan tentang eksistensi yayasan untuk kesejahteraan 

umum masyarakat. Khususnya dalam rangka kepedulian terhadap urusan sosial dan 

kemanusiaan yang sekarang ini semakin memudar. 
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Yayasan sebetulnya sudah ada sejak lama ada dalam kehidupan masyarakat, 

seperti disampaikan Chatamarrasjid,1 bahwa yayasan sudah ada sejak awal sejarah. 

Lebih dari seribu tahun sebelum masehi, prinsif-prinsif unipersal yayasan sudah 

diletakan oleh tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu. Saat itu  para Pharaoh 

telah memisahkan sebagian kekayaan untuk tujuan-tujuan keagamaan. Xenophon 

mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil 

bagipemujaan kepada Artines, pemberian makanan dan minuman bagi yang 

membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 

347 sebelum masehi memberikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, 

untuk selama-lamanya disumbangkan bagi Akademia yang didirikannya.  

Dalam perkembangan selanjutnya, angan yayasan seperti juga lembaga (institution) 

lainya  tidak terlepas kaitannya dengan perkembngan keadaan sosial budaya 

masyarakat yang melatarbelakanginya. Untuk itu perlu kiranya menengok sebentar 

pada perkembangan  sosial budaya  masyarakat Eropah sebagai tempat  lahirnya 

repolusi industri yang sangat berpengaruh pada perkembangan sosial ekonomi dunia.  

Pada mulanya, di Eropah yaitu sebelum era hukum dan lahirnya negara modern, 

pada saat itu pola kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana, yaitu 

merupakan komunitas-komunitas kecil yang otonom, dengan struktur organisi 

pemerintahan yang bersifat  demokratis dan mata pencaharian utamanya agraris. 

Seperti dikatakan Ernest Renen dalam pidatonya yang berjudul “Qu’est ce qu’ une 

                                                   
1 Dr. Chatamarrasjid, S.H.,M.H., “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba” , Penerbit PT. Citra 
Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.1-2 
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nation ?” 2, bahwa mereka itu (hanya) merupakan masyarakat, yang dipimpin oleh 

seorang putra Surya atau seorang putra Tuhan”.3  

Dalam perkembangannya, karena pengaruh perkembangan kehidupan sosial 

ekonomi yang didukung industrialisasi menjadikan corak kehidupan mereka berubah 

total. Dengan tujuan produktivitas mencari bentuk baru dalam hal kehidupan sosial 

ekonomi yang membutuhkan adanya perubahan pada sendi-sendi politik dan 

pemerintahan.  Juga tatanan ekonomi masyarakat. Sebagai solusinya maka sekitar 

abad XVIII masyarakat membentuk komunitas dan tatanan baru yang disebut ‘negara 

modern’ yang mempunyai bentuk, struktur, argumen, prosedur serta pemikiran sosial 

ekonomi  yang berbeda. Perubahan sosial tersebut telah menggusur otonomi 

komunitas lokal dan bersamaan itu juga merupakan simbul tergusurnya tatanan lokal. 

Saat itu Negara tampil sebagai organisasi kekuatan yang melindungi korporasi-

korporasi pelaku ekonomi yang bergerak untuk mencapai kemajuan ekonomi. 

Persaingan pelaku ekonomi semakin kompetitif, dan karenanya berkembanglah 

kapitalisme yang sangat berpihak pada pemodal atau pemilik kapital.  Korporasi-

korporasi yang tujuannya provit motif  seperti halnya P.T (Perseroan Terbatas) menjadi 

hal yang paling kedepan di era kapitalisme ini. 

Setelah paradigma nasional kapitalistik  berjaya selama berabad-abad maka 

datang titik balik yang merubah paradigma tersebut menjadi paradigma kerakyatan, 

                                                   
2  Ernest Renan., “Apakah Bangsa itu ? (Qu’est ce qu’ une nation ? ) ”., Alih Bahasa: Prof.Mr. Sunario.,Penerbit 
Alumni, Bandung, 1994, hlm 6 
3  Athena, Sparta, Sidon, Tyrus ialah pusat-pusat kecil (berdasarkan) kecintaan terhadap tanah air yang 
mengagumkan; tetapi (hanya) merupakan negara-negara kota dengan daerah yang agak terbatas luasnya. Gallia, 
Spanyol, Italia, sebelum tergabung dalam Negara Romawi adalah golongan-golongan rakyat yang sering terikat satu 
sama lain, tetapi mereka tidak memiliki alat-alat perlengkapan pusat, dan tidak mempunyai dinasti (keturunan raja). 
Juga kerajaan Asyiria, kerajaan Persia, dan kerajaan Iskandar(Zulkarnain) bukan tanah air. Belum pernah terdapat 
patriot-patriot Asyiria; kerajaan Persia ialah (hanya) suatu Negara feudal. Tidak ada bangsa satupun yang terjadinya 
karena usaha Iskandar yang mahahebat itu, sungguhpun ini bagi sejarah umum dari peradaban (manusia) begitu 
kaya raya dalam akibatnya. 
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maka bukan lagi negara dan pemilik capital yang menjadi pusat kehidupan melainkan 

manusianyalah (sivil sosiaty) yang menjadi pusat perhatian. Hal ini tercermin dari 

meningkatnya perhatian bangsa-bangsa di dunia terhadap demokrasi, keadilan, dan 

hak asasi manusia. Adanya perubahan paradigma tersebut tentunya juga membawa 

perubahan dalam hal tatanan sosial ekonomi termasuk di dalamnya pengaruh terhadap 

bentuk-bentuk lembaga atau institusi yang berkiprah dalam dinamikan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Di banyak Negara, sambil tetap perhatiannya terhadap bentuk 

usaha provit motif, juga meningkatkan perhatian dan keinginannya untuk memajukan 

bentuk usaha nirlaba, seperti halnya yayasan.  

Selama ini yayasan telah dikenal di banyak Negara, di Belanda disebut Stichting, 

di Jerman disebut  Stichtung, di Inggris dan Amerika Serikat disebut Foundation. 

Dengan meluasnya paradigma   sivil  society maka badan hukum yayasan yang 

kegiatannya melekat dengan unsur sosial tentunya sangat identik sebagai unsur 

ekonomi yang sesuai kebutuhan masyarakat, tentunya akan   menjadi bentuk usaha 

yang strategis dan berkembang lagi.  

Bahkan di beberapa Negara, Yayasan menjadi Lembaga sosial ekonomi yang sangat 

besar dan kuat. Contohnya di Ingris, 10 (sepuluh)  besar yayasan di Inggris yaitu: 

Wellcome Trust, Tudor Trust, Gatsby Charitable Foundation, Leverhume Trust, Royal 

Society, Wolfson Faundation, Henry Smith Estatates Charities, Baring Foundation dan 

Monumen Trust. Satu diantaranya, yaitu  Wellcome Trust adalah yayasan terbesar di 

dunia dengan asset sebesar enam biliun poundsterling. 4  

Walaupun sama-sama menjadikan paradigma sivil society sebagai pola 

pemikiran, tapi antara Bangsa Indonesia dan Barat maknanya tidak seluruhnya sejalan.   

                                                   
4 Tom Lloyd., The Charity Business, p. 174,231., pada Chatamarrasjid, ibid hlm 5 
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Karena inti hakekat perlindungan kepentingan dinegara Barat tetap berpusat pada 

“individu” sendiri atau “masyarakat sendiri”. Sedangkan di Indonesia yang adalah 

“Negara Hukum Pancasila” makna sivil society nya lebih menggambarkan pada 

pengertian yang mendalam tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia 

Indonesia yang berperan dinamis dalam pembangunan Indonesia yang utuh dalam 

proses perkembangannya diarahkan untuk selalu maju dan tumbuh integralistik dengan 

Negara dan bangsa. Sehingga bisa saja tujuan dan pola kerja yayasan di Indonesia 

berbeda dengan di Negara Barat asalkan saja perbedaan tersebut dalam pengertian 

lebih baik untuk yayasan di Indonesia. Bukan justeru sebaliknya. 

Di Indonesia, yang secara filosofis dan konstitusional sangat memperhatikan 

kesejahteraan umum, yayasan perkembangannya cukup pesat. Pada bulan Maret 1990 

jumlahnya sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah  181 buah sehingga 

menjadi  3.245 buah  dengan total asset sudah “trilyunan rupiah”.5 Selanjutnya dari 

tahun-ketahun jumlah yayasan  di Indonesia terus bertambah.  Bahkan sekarang ini di 

Indonesia pertumbuhan jumlah yayasan sangat cepat, per tiap hari didaftar sekitar 45 

yayasan. 6 

Tapi masalahnya dari segi hukum, bahwa  landasan hukum yang menjadi acuan 

opersionalnya ternyata masih dihadapkan pada banyak masalah dan perlu 

penyempurnaan. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari keterlambatan pemerintah 

dalam pengaturan yayasan. Indonesia baru pada tahun  2001 mempunyai undang-

                                                   
5  Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990. 
6 Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 ( selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan , 
berarti per bulan 1330, per hari 45 buah yayasan. 
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undang yang mengatur yayasan. 7 Bahkan di Negeri Belanda sendiri baru pada tahun 

1956 ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan. 8 

Selain adanya keterlambatan dalam hal pengaturan, untuk aktualisasinya 

yayasan  dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut:  

Masalah pertama, dalam rangka dimensi global tantangan utama adalah, bahwa 

hukum Indonesia harus sedemikian rupa sehingga menjadikan lembaga-lembaga sosial 

ekonomi di Indonesia  khususnya yayasan tidak saja sekedar dapat berhadapan dan 

berinteraksi dengan unsur-unsur aktifitas ekonomi masyarakat dunia, tapi juga unggul 

dalam kompetitif di pasar global. Untuk itu diperlukan  restrukturisasi dalam bidang 

hukum bisnis, yang dapat memberi peluang yayasan untuk  lebih tertib dan meningkat 

daya saingnya. 

Masalah kedua,  adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada 

kenyataan  yayasan yang masih diwarnai kontra persial antara idealisme dan dinamika 

yayasan yang senyatanya di masyarkat. Yayasan tidak lagi suatu lembaga yang hanya 

berusaha di bidang tertentu dan bersifat ideal belaka, kegiatan yayasan sangat aneka 

ragam, dengan total asset trilyunan rupiah. Tapi ditengah kemampuannya untuk 

akumulasi modal perlu dipertanyakan masalah konsistensi tujuan dan pola kerja 

lembaga, karena ada kecenderungan bahwa yayasan telah berkembang dari yang 

seharusnya social oriented menjati profit oriented. ketidak konsistennan mengenai 

orientasi tujuan dan pola kerja tersebut pada gilirannya akan membawa dampak 

terhadap kehidupan  sosial ekonomi lebih luas. 

                                                   
7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Yayasan. 
8 Wet  op Stichtingen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1957. 



 7

Dengan uraian fenomena seperti itu maka keinginan untuk menempatkan 

yayasan  pada proporsi yang istimewa dalam system ekonomi nasional adalah sangat 

tepat, karena yayasan  adalah unsur ekonomi berbasis sosial. Dengan pemikiran 

bahwa yayasan merupakan lembaga ekonomi yang dikenal di banyak Negara, maka 

untuk pengembangan yayasan di Indonesia diperlukan pengetahuan perihal norma-

norma hukum perihal yayasan yang bersifat universal , melalui studi komparatif dengan 

yayasan di Negara lain. Untuk itu dalam kesempatan ini tertarik untuk mengerjakan 

penelitian dengan judul: PENELITIAN HUKUM TENTANG PERBANDINGAN TUJUAN 

DAN POLA KERJA YAYASAN DI BEBERAPA NEGARA DAN KEMUNGKINAN 

PENERAPANNYA  DI  INDONESIA. 

 

B.  Pokok Permasalahan 

Dalam konteks implementatif data awal menunjukan, bahwa .Yayasan adalah 

lembaga ekonomi yang berbasis sosial yang walaupun identik dengan paradigma sivil 

society dan diharapkan untuk menjadi lembaga ekonomi yang mendukung regulasi   

kekuatan ekonomi nasional  menuju masyarakat adil dan makmur, tapi tentunya bukan 

berarti tampa  masalah yang harus dicarikan solusinya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang 

kami angkat adalah:  

1. Bagai mana badan hukum yayasan di Indonesia saat ini ? 

2. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tujuan dan pola kerja yayasan di 

beberapa negara ? 
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3. Bagaimana Kemungkinan Penerapan tujuan dan pola kerja yayasan di negara-

negara lain untuk di Indonesia ? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1.  Tujuan Secara Umum   

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan 

hukum tentang yayasan  lintas Negara, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. 

2. Tujuan Secara Khusus  

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk :   

a. Mengetahui dan memahami keadaan dinamika Yayasan saat ini di Indonesia 

b. Mengetahui dan menganalisis tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa 

Negara. 

c. Mencari dan mengimpentarisir hal-hal positif apa saja yang ada pada aturan 

hukum yayasan di Negara lain. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Secara Teoritis  
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Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang tujuan dan pola kerja 

yayasan di Negara lain, terutama dalam hal pengaturannya (aspek normatifnya). 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam rangka  penyempurnaan 

materi system hukum perihal yayasan di Indonesia. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam melakukan analisis suatu penelitian, maka dibutuhkan pisau analisis 

berupa kerangka pemikiran/ kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

• Perihal Kelembagaan 

Hukum tentang yayasan adalah bagian dari materi kelembagaan (institution) 

karena itu untuk meneliti lebih jauh perihal eksistensi yayasan dalam sistem ekonomi 

nasional perlu dipahami dulu  perihal kelembagaan. Banyak  pakar yang membahas 

kelembagaan ini dengan definisi yang berbeda antara satu sama lainnya.  

Dari sudut pandang sosiologis, Hamilton (1932) mengartikan kelembagaan 

adalah, cara berpikir dan bertindak yang umum dan berlaku, serta telah menyatu 

dengan kebiasaan dan budaya masyarakat tertentu.  

Dari sudut pandang politis dan regulasi, Doglas North (1990) mendefinisikan 

kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi 
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yang harmonis dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan  

Schotter (1981) mendefinisikan kelembagaan adalah regulasi atas tingkah laku 

manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata 

interaksi dalam situasi yang berulang.  

Dari sudut pandang normatif, Jack Knight (1992), mengartikan kelembagaan 

adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah 

komunitas. Senada dengan itu Schmid (1972) mengartikan kelembagaan adalah 

sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, 

yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai 

kelompok.  

Menurut Jack Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang 

membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Sedangkan Ostrom (1990) 

mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) 

yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa 

yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan 

keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang 

dilakukannya. 

Berdasarkan bentuknya, Nort (1990) membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu 

kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Kelembagaan informal adalah 

kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat istiadat, 

tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan 
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sebutan dikelompokan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal 

adalah peraturan tertulis seperti undang-undang, kesepakatan (agreements), perjanjian 

kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-

kesepakatan yang berlaku pada level international, nasional, regional maupun lokal 

termasuk ke dalam kelembagaan formal. Menurut Wiliamson (2000), yang dimaksud 

kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang 

secara sengaja seperti undang-uudang (konstitusi) yang dibuat oleh lembaga legislatif/ 

pemerintah. Namun demikian, hal ini bukan merupakan kreteria mutlak, karena banyak 

kasus kelembagaan formal yang merupakan hasil evaluasi dari kelembagaan informal 

sebagaimana undang-undang perikatan di Jepang yang berasal dari hukum adat atau 

tradisi yang hidup dan menyatu dalam masyarakat selama ratusan tahun. Perurabahan 

kelembagaan pada level ini dapat berlangsung dalam kurun waktu puluhan bahkan 

ratusan tahun. 

Kelembagaan dalam bentuk konkrit diaplikasikan dalam  wujud rambu-rambu 

kehidupan (rule) secara bertingkat. Rule adalah aturan yang ada dalam sebuah 

komunitas, organisasi atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antara 

anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Rule yang paling tinggi adalah 

Constitutional Rule, yang tidak semua kelompok, organisasi atau komunitas 

memilikinya. Berikutnya Collectif Choice Rule, ada perbedaan antara Constitutional 

Rule dengan Collectif Choice Rule walaupun dimungkinkan aktor yang terlibat dalam 

pembuatannya kemungkinan sama. Constitutional choice level, utamanya mengatur 

mengenai siapa yang berwenang bekerja pada Collectif choice Level dan bagaimana 

mereka bekerja. Collectif Choice rule merupakan rule yang mengatur tentang bagai 
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mana  para aktor yang diberi kewenangan bekerja pada  Collectif Choice Level  dalam 

melakswanakan kewenangannya. Dengan demikian untuk di Indonesia, aturan hukum 

yang mengatur tentang anggota D.P.R/ D.P.R.D adalah berada pada Constitutional 

Choice Level dan disebut Constitutional Rule. Sedang aturan hukum yang dibuat oleh 

D.P.R dengan Presiden atau aturan yang dibuat D.P.R.D dengan Kepala Daerah 

adalah pada  Collectif Choice Level dan disebut Collectif Rule. Terakhir adalah rule 

pada Operasional Level yang mengatur pelaksanaannya oleh warga masyarakat, 

Operasional Rule adalah aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi 

atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar warga/ anggota 

komunitas itu terjadi. Operasional Rule pada hakekatnya merupakan instrumen 

pembatas terhadap aktor penyandang kewenangan, dengan  fungsi pengawasan 

(monitoring) terhadap tindakan setiap aktor, di dalamnya termasuk penegakan sanksi 

bagi para pelanggar dan pemberian hadiah (reward) bagi mereka yang taat aturan 

dalam Operasional Rule. Operasional Rule dari suatu Lembaga dapat berubah seiring 

dengan dengan interaksi sosial, karena perubahan teknologi, sumberdaya, budaya, 

keadaan, ekonomi dll. Aturan hukum yayasan adalah masuk dalam lingkup Operasional 

Rule yang diperuntukan untuk terwujudnya idealisme yayasan. 

 Di Indonesia, walaupun yayasan telah diakui keberadaannya sejak lama, sesuai 

dengan grundnorm yaitu Pancasila, dan sesuai dengan hukum dasar yaitu Undang-

Undang Dasar 1945, namun demikian baru pada tahun 2001 mempunyai aturan formal, 

yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.  Yang diundangkan 

pada tanggal 6 Agustus Tahun 2001, dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun 

kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya.  
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Sebelumnya yayasan diatur dalam tatanan kelembagaan informal berdasarkan 

kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi saja. Akibatnya banyak peluang untuk  

disalahgunakan dan menyimpangnya yayasan dari tujuan semula saat yayasan 

didirikan, sebagai lembaga nirlaba dan bertujuan sosial. 

 

• Perihal Badan Hukum 

Yayasan adalah badan hukum, banyak teori mengenai badan hokum. Karenanya 

untuk olah pemikiran perihal yayasan dalam rangka kegiatan penelitian ini menampilkan 

teori-teori sebagai berikut. 

 

 Dari sudut pandang hak dan kewajiban anggota, Rudolf Von Jhering yang dalam 

teorinya, menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia dan kepentingan 

badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum 

bukan sbstraksi dan bukan organisasi. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan 

hokum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggungjawab 

bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik seluruh anggota. 

Teori ini punya kelemahan, karena untuk badan hukum yayasan tidak berlaku, 

dikarenakan kekayaan yang dihibahkan seseorang, atau beberapa orang pada yayasan 

pada prinsifnya adalah milik masyarakat. 

 Dari sudut kedudukannya sebagai manusia. Otto Von Gierrke, dengan teori 

organnya berpendapat, bahwa badan hukum itu seperti halnya manusia yang ada di 

dalam pergaulan hukum. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum juga 
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mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat 

perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya. 

Frederich Karel Von Savigny, dengan teorinya mengatakan, bahwa badan hukum itu 

hanyalah suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang 

menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hokum (badan hukum) yang sebagai 

subyek hokum diperhitungkan sama dengan manusia.  

Brinz, dengan teorinya mengatakanb bahwa hanya manusia sajalah yang dapat 

menjadi subjek hukum, tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu 

kekayaan, sedangkan sesungguhnya tiada satu manusiapun 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. 

 Selanjutnya E.M Meijrs dengan teori Kenyataan Yuridis, yang didukung oleh  

Paul Scholten  merupakan teori penghapusan terhadap teori organ yang 

mengemukakan, bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, 

walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan tapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini 

dianggap terbaru dan dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum. Dengan kata 

lain wujud riil atau nyanya suatu badan hukum. Dengan kata lain, wujud ini atau nyata 

dari badan hukum seperti halnya riiilnya manusia dibewrikan landasan oleh hukum. 

 Dengan demikian secara teoritik menunjukkan adanya pro dan kontra tentang 

eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum, walaupu pada umumnya terutama 

penganut teori kenyataan yuridis sangat mendukung tentang konsep pemikiran bahwa 

betapa potensialnya kedudukan bagadn hukum yayasan dalam rangka kegiatan yang 
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bersifat kemanusiaan, sosial, keagamaan, walaupun tak bernyawa tetapi aktivitasnya 

justeru melebihi orang (personen) yang bernyawa. Secara ratsio dikarenakan 

merupakan kumulatif dari kelompok orang-orang. 

 

F. Definisi Operaional 

 Untuk adanya Kepastian dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam 

pengertian untuk peristilahan dan penggunaan konsep-konsep dalam penelitian ini 

maka diperlukan definisi operasional yang terdiri dari: 

 

• Yang dimaksud yayasan 

 Dari segi bahasa atau istilah, di tiap Negara punya penamaan yayasan yang 

berbeda antara satu sama lainnya: 

Di Belanda yayasan disebut dengan nama  stichting. 

Di Inggris, yayasan disebut Faondation, tapi istilah ini tidaklah decisive. Berbagai nama 

yang digunakan untuk yayasan di Inggris mencakup: Wellcome Trust, Tudor Trust, 

Gatsby Charitable Foundation, Leverhume Trust, Royal Society, Wolfson 

Faundation, dan Monumen Trust. 

Di Amerika Serikat, seperti juga di Inggris, yayasan disebut juga Foundation.  Juga 

tidaklah decisive. Berbagai nama yang dipergunakan yayasan di Amerika Serikat 

mencakup 9: Foundation (The Rockefeller Foundation), Corporation (The Carmegie 

Corporation of New York), Institution (Smithsonian Institution, Endowment (Duke 

Endowment), Fund (Commonwealth Fund),  Academy  (Academy in Rome), 

Association (American Missonary Association),, Charity Trust (George F. Baker 
                                                   
9  Chatamarrasjid, hlm. Op.cit, hlm. 18-19 
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Charity Trust)), Commission (Crnegie Hero Fund Commission), Union (Church Peace 

Union), Trustees (Trustees under the Will of Lotta M. Crabtree), Memorial (Thomas J. 

Emery Memorial) Community Trust (New York Community Trust), Fondation for 

Public Giving (Hartford Faundation for Public Giving (Hartford Faundation for Public 

Giving), Sociaty (Havens Relief Fund Sociaty), Service (James N. Jarvie 

Commonwealth Service),  Educational and Charitable Trust (The A.W. Mellon 

Educational and Charitable Trust), Charity (Edward Rutledge Charity), Benefitts 

(Whitney Benefits), Estate (Estate of Harry C. Trexter), Aid (Independent Aid, yang 

kemudian diganti nama  menjadi Doris Duke Faundation). 

 

Dari segi pengertian atau terminologi :  

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai pustaka/ Departemen P & K tahun 

1989 mendefinisikan,  bahwa yang dimaksud yayasan adalah badan hukum yang tidak 

mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus, dan didirikan untuk tujuan sosial. 

Sebagai badan hukum, yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri, terpisah 

serta melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia. Modal dasar 

yayasan biasanya di dapat dari harta yang dihibahkan oleh pendiri/ para pendiri. Dalam 

kedudukannya sebagai badan hukum maka: (1) yayasan adalah perkupulan orang; (2) 

yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; (3) 

yayasan mempunyai kekuatan sendiri; (4) yayasan mempunyai pengurus; (5) yayasan 

mempunyai maksud dan tujuan; (6) yayasan mempunyai kedudukan hukum; (7) 

yayasan mempunyai hak dan kewajiban; (8) yayasan dapat digugat di pengadilan. 
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Hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan mendefinisikan, bahwa yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 10 

 

Di Belanda, NBW mendefinisikan yayasan atau stichting adalah:  

 

“Een Stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen 

rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe 

bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken”. 

 

( Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum. 

Yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan 

yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang diperuntukkan untuk 

itu ). 

 

• Yang dimaksud dengan badan hukum 

 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. 

Dalam kamus hukum ekonomi, karya AF. Elly Erawaty dan JS Badudu, istilah legal 

entity diartikan sebagai “badan hukum, yaitu badan atau organisasi yang oleh hokum 

                                                   
10  Indonesia., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasa (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 No. 112 ,  
Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 2001 No. 4132 )., Pasal 1 angka 1. 
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diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban”. Dalam law 

dictionary karya PH Collin, istilah juridic person disinonimkan dengan artificial person 

yaitu: “body (such as company) wich 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 trough agents as in the case of corporation”. 11 Dari pengertian yang diberikan 

seperti tersebut diatas ada satu hal yang dapat dikemukakan, yaitu Badan Hukum 

adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia. 

Menurut Pasal 1653 B.W, badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu: 12 (1) 

Badan hukum yang “ diadakan” oleh pemerintah/ kekuasaan umum; (2) Badan Hukum 

yang “diakui” oleh pemerintah/ kekuasaan umum; (3) Badan hukum yang “didirikan” 

ntuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, seperti perseroan terbatas, yayasan dll. 

 Kalau badan hokum itu dilihat dari wujudnya maka dapat dibedakan atas dua 

macam, yaitu: (1) Korporasi adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam 

pergaulan hokum bertindak bersama-sama sebagai objek hokum tersendiri; (b) 

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dilepaskan dan 

                                                   
11  Gunawan Widjaya., “Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia” PT Elex Media Komputinda 
Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002, hlm.9 
12  Ali Rido., “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf”, 
penerbit Alumni, Bandung, Cet.1, 1977, hlm.10 
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diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan 

kemanusiaan, yang tidak punya anggota. 13 

 

• Yang dimaksud dengan tujuan yayasan 

 Adalah visi atau sasaran ideal yang harus diwujudkan segenap unsure atau 

komponen yayasan. Tujuan yayasan tersebut biasanya tercantum dalam dalam aturan 

hukum yang menjadi sumber asas legalitas atau sumber asas juridikitas dari lembaga 

yayasan. Umumnya dicantumkan dalam undang-undang, tapi ada juga yang 

dicantumkan dalam anggaran dasar atau statuta. . 

 

• Yang dimaksud dengan pola kerja yayasan 

 Adalah aturan yang mengatur misi yayasan, berupa norma yang mengatur 

rangkaian dari kegiatan yayasan, berupa perbuatan-perbuatan hukum yang dikerjakan 

yayasan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan yayasan. Biasanya pola kerja 

yayasan diatur dalam aturan hukum yang menjadi sumber asas legalitas atau juridikitas 

dari lembaga yayasan.  Umumnya dituangkan dalam undang-undang, juga dalam 

anggaran dasar yayasan. 

 

G. Metode Penelitian 

Meliputi tive dan sifat penelitian, serta segala hal berkenaan dengan proses 

penelitian ini  adalah: 

                                                   
13  Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia RI., “Standar Akte Yayasan dan Undang-Undang Yayasan”, Penerbit Dirjen AHU, 2004, hlm.36 
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1. Tive Penelitian 

Tive dari penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Karena 

objek utama penelitian adalah norma atau kaidah yang diperkuat dengan  data empirik 

dari penelitian lapangan. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif yaitu untuk 

menjelaskan seoptimal mungkin perihal tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa 

negara. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Mengingat kebutuhan akan data yang sesuai permasalahan penelitian dan tive 

penelitian yang juridis normatif, maka  penelitian lapangan, di pusatkan di Jakarta, dan 

beberapa kota besar lainnya di Jawa. Dengan sasaran objek penelitian di Perguruan 

Tinggi/ Fakultas Hukum, di Perpustakaan diantaranya Universitas Padjadjaran, 

Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakan Universitas Airlangga, dan lokasi 

penelitian lainnya yang relevan untuk perolehan data. Untuk tehnik perolehan data dari 

informan jarak jauh khususnya mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri  digunakan 

sarana komunikasi jarak jauh (telepon seluler). 
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4. Data yang dikumpulkan  

Meliputi data primer dan data sekunder. Untuk penelitian segi normatif digunakan 

data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum 

perimer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (bahan bacaan yang terkait 

dengan judul penelitian), dan bahan hukum tertier (kamus umum dan kamus hukum) 

yang menjelaskan data primer juga data sekunder. Untuk penelitian empirik 

dikumpulkan data primer berupa data hasil wawancara dengan para pakar dan juga 

informan (pihak yang kompeten untuk di wawancarai). 

 

5. Tehnik Pengumpulan data 

Untuk data sekunder berupa bahan-bahan pustaka di kumpulkan melalui tehnik 

penelusuran bahan pustaka di beberapa perpustakaan di Jawa, melalui teknik 

penelusuran bahan pustaka dan telepon jarak jauh (seluler).  

Untuk data primer  dikerjakan dengan tehnik wawancara dengan para informan/ 

narasumber, di lapangan (dengan basis utama masyarakat  kampus atau Perguruan 

Tinggi).seperti : (1) In-Depth Interview, yaitu wwancara secara mendalam ntuk 

menjaring informasi selengkap mungkin masukan berupa pandangan, pemikiran, dan 

harapan mengenai tujuan dan pola kerja yayasan. Informasi ini tergolong sebagai 

pendapat ahli para pakar diperguruan tinggi, pengurus yayasan, dan birokrat yang 

terkait dengan urusan yayasan; (2) Focus Group Discution (FGD), yang dikerjakan 

untuk memperoleh pandangan atau masukan dari semua pihak yang dianggap paham 
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tentang tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa negara, diikuti sekitar 30 orang 

peserta. 

 

6. Teknik Analisis 

Sesuai dengan kebutuhan dan jenis data digunakan metode analisis kualitatif. 

Diawali dengan kegiatan pengumpulan atau infentarisasi data, dilanjutkan dengan 

pengolahan data, klasifikasi data, analisa data, untuk kemudian didiskripsikan dengan 

tujuan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. 

 

H. Sistematika Laporan Penelitian  

Setelah melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data, 

serta memperoleh kesimpulan penelitian, laporan penelitian ini disusun dengan 

sitimatika: 

 

 

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini dimuat: latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian,  

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, definisi 

operasional, metode penelitian, sistimatika laporan 

penelitian, dan daftar pustaka. 

Bab II : Tinjauan Umum Perihal Yayasan. Dalam bab ini akan 

dibahas secara umum  perihal  yayasan meliputi: perihal 
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yayasan dan aturan hukum yang mengaturnya, sejarah 

perkembangan pengaturan  yayasan di Indonesia, dan 

prinsip-prinsip yayasan. 

Bab III : Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara,  

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian, yang terdiri dari 

tiga sub bab, yaitu perihal eksistensi dan perkembangan 

yayasan, tujuan yayasan dan pola kerja yayasan. Di 

beberapa Negara yaitu : di Indonesia, Belanda, Inggris, 

dan Amerika Serikat. 

Bab IV. : Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di 

Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di 

Indonesia. Dalam bab ini berdasarkan analisa kwalitatif,   

didiskriptifsikan perihal:  tujuan dan pola kerja yayasan di 

beberapa Negara, serta bagaimana kemungkinan 

penerapan tujuan dan pola kerja yayasan Negara lain di 

Indonesia.  

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi. Dalam bab ini terdiri dari 

dua sub bab, yaitu  uraian perihal kesimpulan sebagai 

jawaban terhadap pokok permasalahan dan 

Rekomendasi berupa masukan dari hasil penelitian ini. 
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I. Susunan Keanggotaan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor. PHN. 03.LT.01.0 Tahun 2012 entang Pembentukan Tim Penelitian 

Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 April 

2012, tim penelitian ini dengan susunan pelaksana tediri dari: 

 

 

Ketua                      :           Suherman Toha, SH.,MH.,APU. 

Sekretaris               :           Dra. Evi. Djuniarti, MH 

Nara Sumber   :    

1. Dr. Muntoha (UII) 

2. Yusuf Patrianto Tjahjono, SH., MH (Notaris/ PPAT) 

Anggota           :    

1. Andy Omara, SH..M.Pub & Int Law (UGM) 

2. Ema Rachmawati, SH.,MH (Unpad) 

3. Elliana Syukur, SH 

4. Melok Karyandani, SH 

5. Arfan Faiz Muhlizi, SH.,MH 

6. Wiwiek. S.Sos 

Staf Sekretaris :    

1. Ema Elviyani Br. Sembiring, SH 

2. Erna Tuti 
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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM PERIHAL YAYASAN 

 

Ada tiga hal yang disajikan dalam bab ini yaitu perihal yayasan dan aturan 

hokum yang mengaturnya, sejarah perkembangan pengaturan  yayasan di Indonesia, 

dan prinsif-prinsif yayasan.  

Adalah sebagai berikut: 

 

A. Yayasan dan Aturan Hukum Yang Mengaturnya 

Tiap Negara mempunyai pengertian dan terminologi tentang yayasan yang 

adalah sebagai berikut: 

Di Indonesia 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mendefinisikan 

yayasan adalah: 

“Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan 
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. 14 
 

Kekayaan yang dipisahkan untuk pendirian suatu yayasan dapat berupa jenis 

uang dan atau benda. Untuk yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, jumlah 

kekayaan awal yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi paling sedikit 

senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk yayasan yang 

                                                   
14  Indonesia., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasa (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 No. 112 ,  
Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 2001 No. 4132 )., Pasal 1 angka 1. 
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didirikan oleh orang asing, atau orang asing dengan orang Indonesia, paling sedikit 

senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 15 

Hukum  tertulis yang mengatur yayasan di Indonesia pada saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Di 

Indonesia, Undang-Undang Yayasan melalui Pasal 1 angka 1 mengatakan,  bahwa 

yayasan adalah badan hukum dengan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Tanpa mengatakan non profit (nirlaba) dan tujuan amal. 

Esensi yyasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturannya dalam Undang-

Undang, yaitu: (1) yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan oleh undang-undang dan 

kemudian diberikan status hukum; 16 (2) Kekayaan yayasan adalah untuk mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 

Melihat esensi dari yayasan ini, maka dapat ketegasan bahwa yayasan didirikan oleh 

seorang atau lebih dengan cara pendiri memisahkan harta kekayaan pendirinya secara 

pribadi. 

 Kekayaan awal yayasan berupa kekayaan pribadi pendiri atau para pendiri 

dijadikan asset yayasan dalam rangka melakukan aktivitas untuk maksud dan tujuan 

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 

                                                   
15  Pemerintah R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang 
Yayasan. 
16  Indonesia., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, loc.cit, Pasal 11 ayat (1). 
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harus dipisahkan dari kekayaan pribadi atau para pendiri, selanjutnya harta kekayaan 

atau asset tersebut sepenuhnya beralih atau menjadi milik yayasan. 

Hal penting sehubungan dengan kekayaan yayasan, bahwa undang-undang memberi 

peluang bagi yayasan untuk pencarian dana atau keuntungan dengan mendirikan 

badan usaha. Asalkan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan 

yayasan. 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 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 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini tidak diubah, hanya saja penjelasan pada hal ini 

mempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan 

kata lain bahwa yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus 

melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan 

mengikut sertakan kekayaannya. 

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan 

bahwa: “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan 

maksud dan tujuan yayasan”. 

 Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan 

usaha asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan 

diperuntukan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Usaha yang 
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memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada 

bantuan dan sumbangan pihak lain. 

 Dalam hal pendirian suatu yayasan undang-undang mengatur, bahwa 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.17 Terhadap ketentuan tersebut, 

dimaksudkan agar penataan serta administrasi terhadap pengesahan suatu yayasan 

sebagai suatu badan hukum dapat dilakukan dengan baik , hal ini dalam rangka 

mencegah 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 permohonan pendirian yayasan 

tersebut dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi manusia R.I yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan terebut 

didirikan. Disamping itu yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan tambahan ini 

dimaksudkan pula agar system registrasi dari yayasan dengan penerapan pola 

administrasi huikum yang baik (legal administration procedure system) dimaksudkan 

agar dapat mencegah praktek-praktek atau perbuatan hukum yang dilakukan yayasan 

yang dapat merugikan masyarakat atau pihak-pihak lainnya. 18 

 

 

                                                   
17  Indonesia., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Loc.cit Pasal 9 jo Pasal 11 ayat (1). 
18  Indonesia., Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.,Loc.cit Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3). 
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Di Belanda 

 Neuwe Burgerlijk Wetboek (N.B.W) melalui Pasal 285 ayat (1) mendefinisikan 

yayasan (stichting) adalah: Badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum. 

Yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera 

dalam statuta yayasan dengan dana yang diperlukan untuk itu. 

 Di Belanda, yayasan (stichting) diatur dalam N.B.W (Neuwe Burgerlijk Wetboek). 

Berdasar N.B.W, yayasan dikategorikan sebagai badan hukum atau rechtpersoon atau 

legal persoon.19 Sebagaimana diatur di dalam Bab 6 Pasal 285 ayat 1 N.B.W, suatu 

yayasan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang tidak memiliki 

anggota dan mempunyai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana tercantum di dalam 

anggaran dasarnya serta menggunakan modal yang dialokasikan/ ditempatkan untuk 

tujuan tersebut. 

 Berdasarkan definisi mengenai yayasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

yayasan adalah: (a) badan hukum (b) didirikan berdasarkan hukum; (c) tidak memiliki 

anggota; (d) mempunyai maksud untuk mewujudkan tujuan yayasan di dalam anggaran 

dasarnya; dan (e) menggunakan modal yang ditempatkan. 

Lebih lanjut lagi, Pasal 285 ayat 2 N.B.W mengatur bahwa apabila anggaran dasar 

mengatur  memberi wewenang terhadap satu atau beberapa orang untuk mengisi 

lowongan organ, maka tidak dapat dianggap memiliki anggota. Pada dasarnya 

pengaturan-pengaturan tersebut punya kesamaan dengan pengaturan yayasan di 

Indonesia. 

                                                   
19  Dikutip dari Warendorf, Hans, etc, The Civil Code of Netherlands, Kluwer Law International B.V” the 
Netherlands, 2009. 
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 Sebagai suatu badan hukum, yayasan di Belanda memiliki prosedur pendirian 

tersendiri yang harus memenuhi formalitas tertentu. Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) 

N.B.W, suatu yayasan wajib didirikan dengan akta notaries. Apabila dibandingkan 

dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka pengaturan tersebut serupa 

dengan di Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pendirian yayasan dilakukan 

dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 

 Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 286 ayat (2) N.B.W, bahwa akta notaris 

tersebut wajib ditandatangani dalam Bahasa Belanda. Apabila  yayasan memiliki kantor 

terdaftar (registered office) di propinsi  (seperti di propinsi Friesland) maka akta tersebut 

dapat ditandatangangi dengan bahasa Friesland. 

Pengaturan lainnya yang terdapat di dalam pasal tersebut adalah bahwa surat kuasa 

untuk membuat akta tersebut wajib dibuat/ diberikan secara tertulis. Suatu yayasan 

dapat pula didirikan dengan akta notaris dalam bahasa asing, akan tetapi anggaran 

dasar dari yayasan tersebut haruslah dibuat dalam bahasa Belanda atau bahasa 

Friesland untuk di propinsi Friesland). 

 Sesuai Pasal 286 ayat (3) dan (4) N.B.W, akta pendirian tersebut haruslah 

memuat anggaran dasar. Anggaran dasar yayasan harus memuat hal-hal sebagai 

berikut: (a) nama yayasan, dengan kata “stichting” sebagai bagian dari namanya; (b) 

tujuan dari yayasan; (c) tata cara pemilihan dan pemberhentian pegawai (officer); (d) 

nama kota di Belanda dimana yayasan itu berdiri; (e) penggunaan kelebihan dana 

setelah likuidasi yayasan dalam pembubaran atau tata cara penggunaan yang 

ditentukan kemudian. 
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 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (5) N.B.W, notaris yang membuat 

akta tersebut harus memastikan bahwa anggaran dasar yayasan memuat ketentuan-

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2), (3), dan (4) N.B.W.  

Kelalaian atas hal tersebut, maka notaris secara pribadi bertanggungjawab terhadap 

oranng/ pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaiannya. 

Apabila anggaran dasar tidak menyebutkan secara khusus tempat kedudukan dari 

yayasan maka yayasan memiliki tempat kedudukan dikota dimana notaris yang 

membuat akta berkantor pada saat penandatanganan akta. 

 Lebih lanjut lagi, N.B.W melalui Pasal 289 ayat (1) menyebut bahwa petugas (the 

officer) diwajibkan untuk melakukan pendaftaran yayasan berikut nama lengkap dan 

alamat dari para pendiri didaftar (commercial register) dan wajib melampirkan salinan 

resmi atau salinan resmi ringkasan atas akta pendirian yang memuat anggaran dasar. 

Setiap pegawai (the officer) bersama-sama bertanggung jawab secara tanggung 

renteng dengan para pendiri atas setiap tindakan hukum perikatan yayasan sampai 

dengan penyampaian pedaftaran pertama. 

 

Di Inggris 

 Hukum Inggris, melalui norma-normanya menempatkan yayasan (foundation) 

pada Lembaga amal (charity) dan atau lembaga kepercayaan (trusty) dengan pilihan 

bentuk dan struktur organisasi bersifat terbuka sesuai dengan prinsif hukum umum dan 

asas kebebasan berserikat. 

 Hukum positif yang mengatur yayasan di Inggris pada saat ini adalah Charities 

Act 2011, menggantikan Charities Act 1958, 1992, 1993, dan 2006. Meskipun terdapat 
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beberapa perubahan pengaturan mengenai hal ini tetapi “charity” yang sudah terbentuk 

tidak perlu melakukan perubahan apapun kecuali, bahwa system keuangan dan 

dokumen yang dikeluarkan setelah Charities Act 2011 perlu mengacu pada Charities 

Act 2011. 

 

Lembaga Amal (charity) 

 Inggris adalah negara yang  didasarkan pada hukum umum. Meskipun undang-

undang disahkan oleh Parlemen tetapi hukum yang berkembang didasarkan pada prisip 

evolusi selama berabad-abad oleh pengadilan. Hal ini juga termasuk untuk hukum 

tentang amal. Karena meskipun peraturan amal ditentukan oleh undang-undang, 

khususnya Charities 1993 (sebelum disahkannya Charities Act 2011), konsep dan 

ruang lingkup amal ditentukan berdasarkan prinsif hukum umum. Dengan demikian 

tidak mudah untuk menyatakan apa yang dimaksud charity dalam hukum di Inggris. 

Itulah sebabnya sejaklama telah dilakukan upaya memodernisasi dan 

menyederhanakan hukum terkait charity. 

 Inggris Raya dan Irlandia Utara adalah sebuah negara federal. Dalam hal hukum 

amal, di Inggris dan Wales berbeda dengan di Skotlandia dan Irlandia Utara, mereka 

merupakan wilayah hukum tersendiri. Namun demikian diantara mereka saling 

berinteraksi antara satu sama lainnya, meski lebih terkonsentrasi pada hukum Inggris 

dan Wales, yang dalam hal apapun mendominasi yurisdiksi. 

 Dasar hukum aktivitas lembaga amal adalah kebebasan berserikat. Dibawah 

prinsip-prinsip konstitusional Inggris, individu dapat berserikat untuk mengejar tujuan 

yang sah secara bebas. Peran hukum dipandang sebagai mendasari dan mendorong 
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pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Proses pendaftaran dan akuntabilitas 

dilarang untuk mencerminkan prinsip bahwa negara memfasilitasi, tidak menghambat 

dan mengontrol penciptaan dan pengoperasian organisasi amal. 

 Organisasi amal merupakan bagian dari sektor sukarela yang lebih besar, yang 

mencakup berbagai asosiasi sukarela dan organisasi non amal lainnya yang tidak 

mencari laba. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil tersebut 

haruslah sah secara hukum. Organisasi yang mempromosikan tujuan yang 

bertentangan dengan kepentingan publik, misalnya karena mereka adalah criminal atau 

menciptakan disharmoni sipil tidak dapat mengklaim hak berserikat. Kepentingan 

berserikat dicapai antara hak untuk mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan 

umum yang lebih luas adalah hal yang paling sensitive dalam hukum dan peraturan 

masyarakat sipil. 

Lembaga amal adalah ‘bentuk dominan’ untuk organisasi masyarakat sipil di Inggris. 

Artinya, bahwa lembaga amal adalah bentuk  organisasi paling umum untuk organisasi 

sukarela, dan merupaka paling berkembang aturan hukumnya. 

Bahasa keseharianmengartikan amal, adalah membantu orang miskin yang 

membutuhkan bantuan. Dalam hal esensi dari amal diartikan kepentingan publik identik 

dengan organisasi amal. 

 Dengan system hukum Inggris yang didasarkan pada common law system setiap 

deskripsi hukum amal haruslah menjelaskan asal-usul historis dari pertumbuhan. Ini 

sulit bagi deskriptif hukum amal, karena sulit menggambarkan perihal praktek sosial 

keahlian spesialis), tapi untungnya dalam pandangan praktis hukum umum pada setiap 
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tingkat, adalah bahwa prinsip-prinsip yang mendasari hukum amal dapat disesuaikan 

dengan situasi yang berubah sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kapasitas hukum amaluntuk tumbuh dan berubah ‘organik’ adalah fitur penting dari 

system hukum. Dalam pandangan pengacara amal kebaikan ini adalah terobosan bagi 

kompleksitas dan ketidakjelasan sepeti kritik yang dilontarkan para  reformis. Reformasi 

saat ini sedang membayangkan pertimbangan mengabadikan  prinsip-prinsip hokum 

umum amal diperundang-undangan. 

 Undang-undang tentang amal yang paling lama diterapkan secara konvensional 

adalah Charities Act 1601. Sejarah adalah penting dalam memahami Charities Act 1601 

dan hubungannya dengan menyajikan hokum dalam keseharian. Seperti diseluruh 

Eropah, yayasan amal merupakan refleksi atas keinginan dermawan kaya untuk 

memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan membantu yang 

membutuhkan. Dan hal ini adalah merupakan bagian penting dari yang sekarang kita 

sebut sebagai tujuan sosial. 

Charities Act 1601 dirancang untuk memperkuat hukum terhadap penyalahgunaan 

sumberdaya amal, untuk memastikan bahwa mereka digunakan untuk tujuan amal yang 

dimaksudkan untuk kepentingan umum. Pembukaan Charities Act 1601 adalah daftar 

tujuan amal. Ini bukan sebuah definisi amal maupun pencacahan komperhensif dari 

semua yang dianggap sebagai amal itu. Pada saat ini yang dianggap sebagai tujuan 

yang melayani kepentingan umum dalam masyarakat seperti merawat orang sakit yang 

membutuhkan. Pembukuan demikian itu adalah inisiatif chas dari Raja untuk 

memanfaatkan kebijaksanaan umum negara yang bersifat sosial. 
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 Terdapat beberapa klasifikasi dari suatu lembaga dikatakan memiliki tujuan 

sosial. Tujuan ini bukan tujuan amal barumelainkan hanya sebuah pernyataan modern 

berdasarkan common law telah dikembangkan untuk menutupi semangat lama. 

Dua belas tujuan tersebut adalah: (a) pencegahan atau membebaskan kemiskinan; (b) 

kemajuan pendidikan; (c) kemajuan agama; (d) kemajuan kesehatan; (e) kemajuan 

kewarganegaraan atau pengembangan masyarakat; (f) kemajuan waris, seni atau ilmu 

pengetahuan; (g) kemajuan olahraga amatir; (h) kemajuan hak asasi manusia, resolusi 

konflik atau rekonsiliasi; (i) menghilangkan kesulitan mereka yang membutuhkan, 

dengan alas an usia, gangguan kesehatan, cacat, kesulitan keuangan atau hal 

merugikan lainnya; (k) kemajuan kesejahteraan hewan; (l) setiap analog lainnya. 

 Karakteristik mendasar dari status amal, adalah bahwa organisasi memiliki 

tujuan kepentingan publik. Tiga fitur penting dari amal adalah; tujuan umum yang 

independen, nirlaba, dan non politik. 

Setiap lembaga amal apapun bentuk hukumnya memiliki wali. Mereka secara yuridis 

memiliki tanggungjawab mutlak untuk kegiatan amal mereka serta mengejar tujuannya. 

Masalah praktis tentu saja mucul, khususnya di dunia moderen dimana lembaga amal 

sering buat kontrak dengan otoritas publik  untuk memberikan layanan public dari 

sumber daya publik.  Pada prinsipnya para wali dan atasnama mereka sendiri dalam 

pertanggungjawaban secara yuridis bahwa ada jaminan hukum untuk kebebasan 

aktivitas lembaga amal. 

Persyaratan nirlaba, tegasnya nirlaba distribusi, adalah persyaratan hukum bahwa 

sumber daya lembaga amal haruslah setia, pada akhirnya, bahwa langsung atau tidak 

langsung untuk tujuan amal. Charity mungkin akan dikenakan biaya administrasi, dapat 
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mengucurkan sumber daya untuk, misalnya, penggalangan dana, kampanye dan 

publisitas, tetapi tujuan keseluruhannya utamanya adalah tujuan amal. Dan para wali 

haruslah dapat membenarkan pengeluaran mereka atas dasar tujuan amal itu, sebagai 

pengeluaran yang wajar terhadap pemenuhan tujuan mereka. Kegiatan komersial, 

perdagangan diperbolehkan dalam kerangka ini, meskipun sekali lagi.itu haruslah 

memenuhi tes yang membantu untuk mencapai tujuan amal. 

 Persyaratan non politik lebih rumit, dengan teknis, dan masalah reformasi hukum 

amal tidak mudah. Namun pada intinya undang-undang mewajibkan lembaga amal dan 

wali mereka untuk menghindari aktivitas yang tidak tepat politik, dan amal tidak 

mungkin memiliki tujuan politik. Bahwa lembaga amal tidak harus partai politik, dalam 

arti yang terkait dengan atau mendukung partai politik adalah tidak kontroversial. 

Hukum amal berjalan yang lebih luas, dalam menafsirkan konsep politik untuk menutupi 

berusaha mengubah hukum atau kebijakan pemerintah. Namun hukum tidak 

memungkinkan badan amal untuk kampanye dan berkontribusi untuk debat publik 

tentang masalah-masalah politik asalkan mereka relevan dengan pencapaian tujuan 

amal mereka. Hal ini penting sebagai lembaga amal memainkan peran penting dalam 

debat publik dan pembentukan kebijakan publik. Peran advokasi ini memang didorong 

oleh pemerintah dan Komisi Amal, yang baru-baru ini menerbitkan panduan baru yang 

menekankan hak, bahkan kewajiban, dari badan amal untuk kampanye atasnama 

perjuangan mereka. 

 Dasar prinsip hukum amal mencerminkan asal usul dalam hukum kepercayaan. 

Pengadilan mempunyai peran sejarah untuk memastikan bahwa tujuan lembaga amal 

terpenuhi. Secara tradisional di Inggris mereka dianggap isu-isu tentang mengubah 
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hukum atau kebijakan pemerintah sebagai hal untuk Parlemen dimana pengadilan tidak 

berwenangg menjatohkan penghakiman. Dengan demikian sebuah organisasi yang 

bertujuan khusus untuk membawa perubahan dalam kebijakan hukum atau pemerintah 

telah dianggap sebagai politik dan bukan amal. Tetapi hukum amal, seperti sekarang 

ditafsirkan, tidak memberikan hak amal luas untuk terlibat dalam aksi politik termasuk 

advokasi, melobi dan berkampanye, syarat yang bahwa tindakan tersebut  

dimaksudkan untuk lebih lanjut benda amal organisasi. Dengan demikian lembaga amal 

anak-anak dapat dan melakukan kampanye tentang kebijakan pemerintah dan hukum 

karena mereka mempengaruhi anak-anak dan kepentingan mereka. 

 Hukum amal mempengaruhi organisasi aktif di bidang hak asasi manusia pada 

khususnya. Asalkan mereka tidak beroperasi di luar hukum , tidak ada menahan 

tentang pembentukan badan-badan sukarela untuk mengejar hak asasi manusia. 

(Contoh saat garis hukum menarik, dengan dukungan dari ECHR, terorisme 

kehkawatiran hak atas kebebasan berserikat tidak berlaku untuk mendirikan sebuah 

organisasi yang terlibat dalam terorisme). Dengan demikian Amnesty Internasional, 

berkampanye untuk medukung hak individu manusia, aktif di Inggris. Sebagaimana 

ditentukan oleh Keputusan Pengadilan pada tahun 1982 itu bukan amal tetapi atas 

dasar bahwa tujuannya adalah, sebagaimana ditentukan oleh Hukum Amal Inggris, 

politik. Namun baru-baru setelah lewat dari Human Rights Act pada tahun 1998, 

organisasi sukarela dengan hak asasi manusia objek sekarang dapat lebih bebas 

dianggap sebagai amal, alasan hokum bahwa hak asasi manusia yang kini diabadikan 

dalam hukum Inggris. 
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 Singkatnya (lebih menyederhanakan) seseorang dapat mencirikan lembaga amal 

seperti tubuhnya dengan tujuan kepentingan publik, diatur oleh wali independent, 

dengan sumber daya yang dikhususkan untuk tujuan itu, yang secara distribusi non 

profit dan non politik. 

 Bentuk kelembagaan charity, mengambil banyak bentuk, mulai dari asosiasi tak 

berhubungan dengan tubuh yang ditetapkan oleh peraturan atau Royal Charter. ‘Model’ 

standar 3 (tiga) adalah; asosiasi, kepercayaan, dan perusahaan amal. Ini adalah 

karakteristik menyolok dari lembaga amal di Inggris, bahwa lembaga amal adalah 

bentuk kelembagaan dibutuhkan untuk tidak spesifik untuk amal. Tidak ada hukum dari 

bentuk amal, atau memang khusus untuk tindakan sukarela atau masyarakat sipil. 

Dengan demikian sifat dan bentuk assosiasi, trust, dan perusahaan dapat mengambil 

cakupan berbagai kegiatan dan meluas kemasyarakat dan sector pasar non-profit. Ini 

bukan situasi yang memuaskan dan bagian agenda reformasi saat ini yang mencakup 

pemciptaan bentuk ‘amal yang didirikan organisasi’. 

 Tujuan mendefinisikan amal, disatu sisi bahwa bagaimanapun, assosiasi dan 

kepercayaan merupakan bentuk dasar dari lembaga amal. Mereka secara histories, 

bentuk-bentuk hokum dasar yang individu swasta dapat mengadopsi bahwa system 

hokum umum untuk melakukan tindakan sukarela (asosiasi) atau mencurahkan 

kekayaan untuk tujuan yang mereka pilih (percaya). Tentu Negara telah selama 

berabad-abad berkepentingan untuk mengatur sumber-sumber kekuasaan swasta. 

Secara histories pertumbuhan kerangka hukum untuk amal mencerminkan status 

istimewa dan perlindungan hukum yang pemerintah, parlemen, dan pengadilan telah 

diberikan kepada tindakan warga dalam kepentingan publik itu. Itu adalah inti dari 
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konsep amal. Adalah mencerminkan prinsip kebebasan berserikat yang merupakan inti 

dari konsep modern  masyarakat sipil, dan kepercayaan adalah  bentuk tradisional 

untuk kebajikan manusia. Mereka terus memberikan dasar hukum yang aman untuk 

kegiatan amal, namun kebutuhan untuk dipasang, untuk membatasi tanggung jawab 

anggota dewan, telah menjadi semakin penting, maka pertumbuhan status perusahaan 

amal dan asosiasi dan kepercayaan. 

 Dalam asosiasi hukum Inggris adalah bentuk hukum loosest. Hal ini merupakan 

hanya sebagai kelompok individu yang datang bersaha untuk mengejar tujuan yang 

sama. Ini mungkin memiliki konstitusi tertulis, dan bidang-bidang dimana aktivitas  

asosiasional berkembang dengan baik, seperti olahraga dan rekreasi, ada konstitusi 

model, sering disediakan oleh badan payung bagi organisasi mereka. Tapi asosiasi 

seperti itu tidak memiliki kepribadian hukum di kamar mereka sendiri, menjadi tidak 

lebih dari sebuah asosiasi yang dibentuk oleh anggota dalam kasus asosiasi amal para 

wali. Bentuk hukum diberikan melalui peraturan yang mengatur asosiasi, menetapkan 

tujuan, kekuatan dan keanggotaan tubuh. 

 Tanggung jawab hukum, bagaimanapun, terletak pada anggota individu dan 

kolektif. (Jadi setiap transaksi, seperti membeli property, adalah tanggungjawab semua 

anggota). Untuk mengejar kepentingan pribadi yang umum, seperti olahraga, bentuk 

asosiasi adalah ideal, sederhana, dan tidak rumit. Menurut hukum umum tidak ada 

proses hukum dalam terlibat, dalam bentuk pendaftaran pengadilan atau pemerintah. 

Asosiasi, untuk filantropi serta keperluan lain seperti untuk budaya, dan politik, menjadi 

umum pada abad 18 dan 19. 
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 Bentuk asosiasi adalah tetap ideal, sederhana untuk kelompok informal tanpa 

struktur rumit dan sumber daya. Tetapi bahkan untuk tubuh kecil, kurangnya 

kepribadian hukum menjadi kesulitan sekali kepemilikan property menjadi terlibat. 

Untuk asosiasi amal yang lama diperbaiki dengan memungkinkan mereka untuk 

menggabungkan untuk tujuan seperti judul property, sehingga memungkinkan asosiasi, 

berbeda dari para anggotanya, untuk memiliki property. Namun ini tidak memenuhi 

kebutuhan dasar wali memiliki perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas hutang 

dan kerugian asosiasi mereka dapat dikenakan. Bentuk perseroan terbatas telah 

demikian menjadi bentuk umum bagi badan amal untuk mengadopsi. Dengan demikian 

banyak amal yang dibentuk sebagai perusahaan dan sesuai dicatatkan dan tunduk 

pada persyaratan companies house, badan publik yang bertanggung jawab untuk 

pengawasan perusahaan. Hal ini memberikan para wali perlindungan terbatas, tetapi 

dengan mengorbankan kompleksitas hukum. Pengurus adalah direksi dan karena itu 

tunduk pada bentuk-bentuk ganda dari kewajiban hukum, di bawah kedua perusahaan 

dan undang-undang amal. (Usulan pemerintah, yang dikembangkan atas desakan 

sektor amal, akan menyederhanakan situasi ini dengan menciptakan bentuk 

kelembagaan baru organisasi amal dimaksudkan, memberikan wali semua 

perlindungan status dimaksudkan tetapi diawasi hanya di bawah undang-undang amal, 

peraturan perusahaan luar). 

 Pendaftaran charities, dengan beberapa pengecualian organisasi amal yang 

didirikan di Inggris dan Wales diminta untuk mendaftar dengan Komisi Amal. Komisi 

wajib mendaftarkan organisasi yang memenuhi persyaratan hukum amal, khususnya 

objek secara eksklusif memiliki amal. Konsekwensi dari pendaftaran adalah komfirmasi 
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otoritatif status lembaga amal, mengikat dalam hukum. Jadi salah satu alasan mengapa 

sponsor  yang antusias untuk memperoleh status sosial adalah bantuan fiskal yang 

amal secara otomatis diberikan melalui status tersebut. 

Daftar dari Badan Amal dapat diakses publi, dengan entri dasar tentang situs Komisi. 

Memiliki lebih dari 180.000 badan amal terdaftar diatasnya. Sebagian besar badan-

badan sukarela atau masyarakat lokal dengan omset keuangan rendah. 

 Charities berkisar dari lembaga nasional, seperti National Trust, bertanggung 

jawab untuk pemeliharaan bangunan warisan, Oxfam dan Royal Sociaty untuk 

pencegahan kekejaman terhadap hewan (R.S.P.C.A), melalui badan-badan khusus, 

seperti (secara acak) orang Samaria, memberikan helpline untuk potensi bunuh diri, 

Arthritis Care, salah satu badan amal yang banyak berusaha dengan kondisi medis 

tertentu, dan bantuan bagi orang lanjut usia. The 200 terbesar memiliki omset tahunan 

lebih dari £ 10 juta dengan yang lain  2.500 di £ 1 - £ 10 m braket. Pada ekstrem yang 

lain lebih dari 100.000 badan aml terdaftar jatuh di bawah ambang pemantauan Komisi 

Charity dari £ 10.000 omset setahun. 

 Persyaratan untuk badan amal untuk mendaftar mencerminkan fakta bahwa 

mereka adalah masyarakat sipil dan badan-badan publik. Sebagai bagian dari badan 

amal masyarakat sipil yang independen, tetapi mereka memiliki status sosial karena 

mereka didedikasikan untuk tujuan yang merupakan kepentingan publik. Mereka tidak 

karena itu saja, melainkan juga karena perhatian dari anggota dan pendukung. Tidak ad 

persyaratan hukum atau administrasi untuk umum dari baadan-badan sukarela (seperti 

klub olah raga) untuk mendaftar baik dengan pengadilan atau sebuah departemen 

(kementerian) pemerintah atau lembaga. 
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 Manfaat status lembaga amal adalah keamanan status hukum, keringanan pajak 

dan akses ke pendanaan.  Dengan banyak membuat hibah untuk amal yang terdaftar, 

dan kepercaayaan publik dalam amal membuat status yayasan diinginkan untuk 

penggalangan dana. Pendaftaran adalah dasar untuk akuntabilitas sebagai imbalan 

atas manfaat status amal. 

 Untuk terdaftar sebagai charity, organisasi harus memiliki tujuan manfaat amal 

publik. Di bawah prinsip-prinsip hukum umum kategori ‘tujuan lain’ final adalah penting. 

Fungsi penting dipenuhi oleh Komisi Amal adalah untuk menentukan  aplikasi baru. 

Dalam kata-kata seorang hakim terhormat (Lord Wiberforce) pengadilan dan Komisi 

haruslah menjaga hukum agar bergerak sebagai ide-ide baru muncul atau yang lama 

menjadi usang. Dengan cara ini dasar hukum umum untuk amal memungkinkan untuk 

perubahan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Agenda Reformasi membayangkan 

mempertahankan pendekatan ini, meskipun demikin masih harus diungkap. 

Contoh keputusan baru oleh Komisi Amal yang mencerminkan prinsip ini, adalah 

perihal promosi hubungan masyarakat yang baik.; promosi standar etika dalam bisnis, 

perdagangan yang adil bagi produsen dunia ke tiga; dan penghapusan status amal dari 

klub senjata. 

 Fakta bahwa keringanan pajak merupakan konsekuensi otomatis status amal 

adalah hak istimewa, penting, dan banyak kegunaannya (meskipun, seperti disebutkan 

diatas tidak berarti satu-satunya manfaat status amal). Alasannya adalah bahwa status 

amal, menuntut definisi, untuk kepentingan umum dan harus diberikan dorongan oleh 

pemerintah. Hal ini untuk lembaga amal itu sendiri untuk memutuskan tentang 

bagaimana mereka memenuhi tujuan kepentingan publik, apakah sesuai dengan 
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kebijakan pemerintah atau prioritas. Sementara pemerintah secara alami terhadap 

pandangan ini dari waktu kewaktu adalah merupakan bagian penting dari keragaman 

masyarakat sipil. 

 Sektor Sukarela terutama lembaga amal dan negara, selalu dekat hubungannya. 

Hal ini mencerminkan asal-usul lembaga amal modern sebagaai suatu kemitraan antara 

warga bersemangat publik. Hal ini mencerminkan juga suatu kenyataan bahwa, sampai 

penciptaan negara kesejahteraan dipertengahan abad 20, sebagai ketentuan sosial 

yang tersisa untuk tindakan sukarela. Tradisi bahwa tubuh sukarela memenuhi 

kebutuhan sosial bekerjasama dengan otoritas publik dan pada saat yang sama 

mengambil posisi publik tentang isu-isu kebijakan terus menerus dalam jangka panjang. 

Contoh utama menjadi Amal Pengorganisasian Masyarakat (C.O.S) yang mengawasi 

bantuan masyarakat miskin di Kejaksaan dengan bantuan paroki setempat. Reformasi 

negara kesejahteraan beralih pada keseimbangan, sehingga penyediaan kebijakan 

yang paling sosial menjadi tanggung jawab otoritas publik. Tapi kemitraan terus, dan 

dengan perubahan keadaan telah mengembangkan dan berubah. (The C.O.S, misalnya 

terus menjadi aktif dalam mendukung keluarga miskin dengan nama Asosiasi 

Kesejahteraan Keluarga). Peran badan-badan sukarela dalam mempromosikan dan 

mengkampanyekan inisiatif kebijakan dan biaya selalu menjadi fungsi penting. 

Contohnya termasuk; cacat, perumahan dan tunawisma, dan peradilan pidana. 

Pembatasan hukum amal yang mencegah badan politik dari menjadi lembaga amal 

tidaklah berlaku untuk kegiatan dalam mengejar tujuan amal. (Salah satu peran Komisi 

Amal adalah untuk memberikan panduan tentang kampanye politik oleh badan amal, 
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dan memang hak mereka untuk terlibat dengan penuh semangat dalam aktivitas 

tersebut adalah berkontribusi terhadap tujuan amal mereka. 

 Inti dari status amal menggabungkan komitmen untuk kepentingan umum 

dengan kemerdekaan. Dengan demikian memberikan bentuk hukum dan kelembagaan 

yang cocok untuk banyak badan yang mungkin dianggap sebagai bagian dan sector 

public (bukan masyarakat sipil atau ‘ketiga sektor’). Misalnya British Council, 

mempromosikan minat dan pemahaman tentang budaya Inggris dan masyarakat, dan 

Dewan Kesehatan, bertanggungjawab untuk mengalokasikan publik (dan nasional 

lotere) uang untuk badan seni, keduanya adalah amal. Meskipun banyak sumber daya 

mereka berasal dari Pemerintah, dan Pemerintah memainkan peran dalam 

pemerintahan, status, amal mencerminkan fakta bahwa tanggungjawab mereka adalah 

untuk kepentingan umum karena mereka menafsirkannya, bukan yang ditentukan oleh 

pemerintah. 

 Banyak lembaaga amal telah dibentuk atas permintaan atau dukungan dari 

Pemerintah. Contohnya adalah W.R.V.S, yang didirikan awalnya untuk memanfaatkan 

gerakan sukarela perempuan untuk laki-laki maupun perempuan (masih dengan 

dukungan pemerintah); C.A.Bx, untuk memberikan layanan saran pada penyediaan dan 

hak tersedia untuk kebutuhan sosial ekonomi dengan dukungan pemerintah, didirikan 

dengan dukungan pemerintah; dan I.A.S (Imigran Advisorry Service), memberikan 

saran independent dan prosedur untuk imigran perihal peraturan keimigrasian. 

Hal ini telah menjadi sesuatu yang umum dalam beberapa tahun terakhir untuk 

pemerintah, di tingkat lokal khususnya, untuk pembentukan badan-badan amal, 

kepanjangan tangan dan secara independent dengan dana publik, tanggung jawab 
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hukum, khususnya untuk perumahan dan rekreasi. Dalam kemitraan kontrak parallel 

telah menjadi semakin umum antara otoritas publik dan badan-badan sukarela di mana 

layanan ini disediakan secara mandiri baik di bawah kontrak dengan mengorbankan 

otoritas publik kontraktor. Sebuah kerangka prinsip-prinsip, menetapkan menjadi dasar 

kemitraan ini harus dikembangkan, telah didirikan pada negosiasi antara pemerintah 

dan perwakilan sektor sukarela dan masyarakat. Hal ini dikenal sebagai perwujudan 

kekompakan ditingkat nasional (secara terpisah untuk Inggris, Wales, Skotlandia dan 

Irlandia Utara) dengan compacts local dikembangkan ditingkat otoritas lokal. 

 Ini merupakan perkembangan penting dimana pemerintah adalah mendorong 

dengan sejumlah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat sektor sukarela dan 

kepastian untuk bekerja dengan otoritas publik. Hal ini bagaimanapun dapat 

mengangkat isu-isu untuk menyerang keseimbangan antara independensi badan-badan 

sukarela dan semangat aksi sukarela disatu sisi dan bahaya yang terkooptasi sebagai 

lembaga Negara, ditentukan oleh kebijakan (dan politik) dari pemerintah dan 

dikendalikan oleh pertimbangan keuangan. Untuk mendukung independensi hukum dan 

lembaga amal, Komosi Amal telah mengeluarkan pedoman praktek yang baik dengan 

amal dalam memasuki kontrak dengan otoritas publik yang dirancang untuk melindungi 

kemerdekaan mereka. 

 Aktivitas komersial badan-badan sukarela termasuk lembaga amal, cukup 

meyakinkan. Mereka, selalu mampu terlibat dalam kegiatan komersial di Inggris. 

Sekolah misalnya selalu mampu membiayai baik untuk melakukan orang tua murid 

bersama bebas pendidikan bersubsidi. (Salah satu isu kontraversial yang telah lama 

menjadi fakta bahwa elit sekolah mungkin memiliki suatu lembaga amal) dalam 
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beberapa tahun terakhir peran aktivitas secara kewirausahaan, kepentingan publik non 

profit telah menjadi semakin ditekankan. Banyak lembaga amal mencerminkan hal itu. 

Salah satu contoh yang mapan adalah Jorvik (Viking) Pusat, daya tarik pengunjung 

sangat sukses dipertahankan oleh York Archaeological Trust. Baru-baru ini WWT 

memiliki waduk besar dipugar di London Barat bekerja sama dengan pengembang 

property Thames Water Board and local untuk membentuk sumber daya lingkungan 

hidup di London Barat. 

Untuk mempasilitasi perkembangan ini, dan khususnya untuk mendorong kontribusi 

minat msyarakat untuk regenerasi ekonomi daerah kekurangan, Komisi Amal telah 

menerbitkan panduan tentang status amal bagi lembaga registrasi, dengan 

menggunakan fleksibilitas hukum lembaga amal untuk memperluas ruang lingkup bagi 

badan amal  terlibat dalam perbuatan keuntungan dalam aktivitas mengejar 

kepentingan publik. Hal penting adalah bahwa surplus (keuntungan) dilakukan melalui 

kegiatan komersial harus ditujukan untuk kepentingan umum. 

 Beberapa komentar, saat menyambut perkembangan hokum amal dengan cara 

ini, berpendapat bahwa bentuk baru dari organisasi nirlaba diperlukan. Agenda untuk 

perusahaan kepentingan umum telah diajukan. Konsepsinya adalah untuk menciptakan 

suatu bentuk hokum dan kelembagaan baru dari perusahaan dengan semua 

kebebasan final sosial, komersial dan pemerintahan bentuk perusahaan, tetapi dengan 

prinsip utama yang kegiatannya berdedikasi untuk tujuan kepentingan umum. 

Contohnya adalah penyediaan keperluan umum (seperti air) dan penyiaran. Agenda 

reformasi pemerintah termasuk bentuk ini, dengan nama Perusahaan Komunitas 

Bunga. 
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Lembaga Kepercayaan (Trusty) 

 Selain charity atau lembaga amal, yayasan di Inggris juga berkembang dalam 

bentuk lembaga trusty. Penjelasan mengenai hal ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Definisi Trust 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan trust adalah: 

 

‘The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to 
wich another person holds the legal title; a property interest held by one person 
(the trustee) at the request of another (the settler) for a benefit of a third party 
(the beneficiary). For a trust to be valid, it must include a specific property, reflect 
the settlor’s interest, and be created for a lawful purpose”.20 

 

 Disamping definisi di atas, terdapat juga pengertian bahwa: 

“a trus exest when a legal owner of property has to deal with that property for the 
exclusive benefit of another persons of for certain lawful purpose. The legal 
owner is called trustee and has a rights a law a hold and manage the property. 
The person or persons of benefit or whom the trustee must deal is the 
beneficiary”. 21  
 

 Dari definisi atau pengertian di atas, trust merupakan suatu konsep pemisahan 

kepentingan antara emilik benda secara hukum (legal owner) dan pemilik manfaat atas 

benda tersebut (beneficiary owner). Trust ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang 

mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut (settler) kemudian 

menyerahkan mah milik atas benda kepada pihak lain (trustee) untuk kepentingan dan 

manfaat pihak ke tiga (beneficiary). Benda yang dikuasai oleh trustee akibat 

                                                   
20  Bryan A. Gardner, Black Law Dictionary., 7 th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999)., p. 1513. 
21  Roger Douglas & Jane Klowler, Trusts in Principle, (Sydney: Lawbook Co., 2006)., p.2. 
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penyerahan tersebut tidaklah kemudian dengan seenaknya dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan dirinya, namun trustee (walaupun sebagai legal owner atas benda 

tersebut) hanyalah berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang benda 

tersebut. Sedangkan, manfaat atau kegunaannya harus diberikan kepada pihak ke tiga. 

 Awal mula trust berasal dari Inggris dengan system hukum common law nya. 

Trust timbul karena adanya equity, dan tanpa adanya equity maka tidak ada trust. 22 

Secara historis, equity adalah system yang berada di luar system common law dan 

merupakan prinsip-prinsip etikal yang dikembangkan oleh Court of Chancery. Cort of 

Chancery sendiri merupakan suatu pengadilan yang memiliki extraordinary jurisdiction 

yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di 

dalam pengadilan common law. 23 

 

Persyaratan sahnya suatu trust 

Suatu trust memiliki karakteristik diantaranya adalah terdapat 3 (tiga) pihak yang 

terlibat yaitu settler (pemilik asal), trustee (pemilik secara hukum setelah dialihkan), dan 

beneficiary (pemilik manfaat atau equty). Namun, untuk sahnya suatu trust, maka 

                                                   
22  Gunawan Widjaja., Teori dan konsepsi tentang Trust (Common Law Trusts dan Civil Law Trusts), PPH 
Newsletter, (Edisi No. 61/ Juni/ 2005), hlm. 16 Kutipan asli berasal dari Peter Josept Lough Loughlin, The 
Domesticiation of the trust: Bridging the Gap between common law and civil law., p. 3, htt:// 
juristconsultsgroup.com/ Trusts. Htm. Lebih lanjut dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa ‘ equity is the 
system of law or body of principles originating in the English of Chancery and superseding the common and staute 
law (together called “law” in the narrow sense) ahen the eto conflict. Lihat Bryan. A.Gardner, op.cit.,p.560 
23  Pengadilan Common Law terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu Court of Common Plea, the Court of King’s Bench, 
dan the Exchjequer. Ketiganya dibentuk oleh Raja Henry II pada abad ke 12 dan memiliki cirri yang sangat statis, 
kaku, dan menunjukkan ketaatan seperti budak raja dan mengambil sebuah putusan. Lihat Roger Douglas & Jane 
Knowler, op.cit. 
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terdapat 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: 24 (1) Certain ty 

of word; (2) Certainty of subject; dan Certainty of Object. 

Yang dimaksud dengan certainty of word adalah adanya kepastian tentang kata-

katanya atau tujuannya (intention). Dalam hal ini harus ada kepastian kata-kata yang 

menunjukkan settler sudah mantap dengan keputusannya dengan menciptakan trust. 25 

Sedangkan yang dimaksud dengan certainty of subject adalah adanya kepastian 

mengenai subjeknya yaitu benda atau properti. 26 Terakhir, yang dimaksud dengan 

certainty of object adalah adanya beneficiary yang akan menerima manfaat atas benda 

trust ini. 27 Ke tiga syarat di atas harus ada, dan ketiadaan salah satunya menyebabkan 

bahwa peralihan atas benda tersebut tidaklah menciptakan suatu trust. 

 

Kedudukan trust dan beneficiary terhadap benda atau property trust 

 Baik trustee maupun beneficiary mempunyai kepentingan atas kekayaan atau 

benda atau property trust. Trustee merupakan legal owner dan beneficiary merupakan 

equitable owner atau beneficial owner. Jadi, legal interest dan aquatable interest dapat 

berdampingan dalam kekayaan yang sama. 

Dalam hal demikian, maka legal owner memiliki posisi yang lebih kuat atau dominant, 

karena: (a) Ia dapat menjual kekayaan tersebut dan mengalahkan equitable interest 

yang melekat pada benda kekayaan tersebut; (b) Ia dapat menuntut kembali kekayaan 

tersebut dari setiap orang yang secara melawan hukum menguasainya. 

                                                   
24  Sri Sunarni Sunarto., Mengenal Lembaga Hukum Trust Inggris dan Perbandingannya di Indonesia.,(Bandung: 
Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Universitas Islam Bandung, 1994)hlm. 13-14. 
25  Gunawan Widjaya., Common Law Trust, PPH Newletter (Edisi No.62/ September/ 2005), hlm. 23-24. 
26  Roger Douglad & Jane Knowler, op.cit.,p. 27. 
27  Dalam publict trust kepastian mengenai objek ini tidak diperlukan. Lihat Sri Sunarni Sunarto., op.cit 
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 Jadi, hal dari legal owner merupakan hak kebendaan (real right atau right in rem) 

yang melekat pada benda itu sendiri dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 28 

Sedangkan equitable owner memiliki posisi yang lemah karena: (a) Hak atas kekayaan 

itu sendiri dapat musnah atau dikabulkan dengan dijualnya kekayaan tersebut oleh 

legal owner; (b) Haknya hanya dapat dipaksakan terhadap orang-orang yang 

memperoleh kepemilikan secara hukum atas kekayaan yang mengetahui akan adanya 

equitable interestnya.29 

 Dengan demikian, hak dari equitable owner merupakan hak perorangan 

(personal right atau right in personal) yaitu suatu hak yang hanya dapat dipertahankan 

terhadap orang tertentu. 

Baik trustee maupun beneficiary memperoleh hak dan kewajiban akan trust tersebut 

dari 3 (tiga) sumber yaitu akta trust (trust deed), putusan hakim (case law), dan 

peraturan perundang-undangan (statutory law or legislation).30 

 

Macam-macam trust 

 Macam atau jenis trust dapat dilihat dari obyeknya ataupun dari cara 

terbentuknya. 

Dilihat  dari obyeknya, ada 2 (dua) macam trust yaitu: (a) Privat trust, yaitu trust untuk 

kepentingan seseorang tertentu atau sekelompok orang; dan (b) Publik trust, yaitu trust 

untuk tujuan kepentingan umum, misalnya trust untuk kepentingan pendidikan. 

                                                   
28  Sri Sunarni Sunarto. Op.cit, hlm. 9-10 
29  Ibid. 
30  The right and duties of trustees and beneficiaries derive from three sources: the trust deed, case law, and 
legislation. Lihat Roger Douglas & Jane Knowler, op.cit.,p. 144. 
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 Dilihat dari cara terbentuknya, maka terdapat dua macam trust, yaitu: 31 (a) Ex 

press Trus, yaitu trust yang dibentuk secara tegas oleh pembuat trust. Suatu trust dapat 

dikatakan juga sebagai express trus apabila masih diketahui secara pasti kehendak 

atau keinginan pokok dari pihak yang melahirkan trust tersebut; (b) Implied Trust, yaitu 

trus yang dibentuk dimana kepentingan atau keinginan dan settler tidak disebutkan 

secara tegas dalam perbuatan hukum yang melahirkan trust tersebut. 

Implied Trust ini terbagi lagi menjadi dua macam yaitu; (1) Resulting Trust, yaitu trust 

yang dapat disimpulkan dari perbuatan hukum para pihak; dan (2) Contructive Trust, 

yaitu trust yang terbentuk karena pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya dipaksakan 

oleh pengadilan. 

Disamping jenis-jenis di atas terdapat satu jenis lagi yang diklasifikasikan yaitu 

Statutory Trust, dimana trust dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 32 

 

Ciri atau Karakteristik Trust 

 Ciri atau karakteristik trust dapat dilihat baik secara tradisional maupun 

berdasarkan perkembangan waktu. Ciri-ciri ini berkembang setiap waktunya seiring 

dengan perkembangan ekonomi dan hukum. 

Secara tradisional, ciri dan karakteristik dari trust adalah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Maurizio Lupoi, yaitu: 33 (a) Adanya  penyerahan suatu benda 

kepada trustee, atau suatu pernyataan trusts; (b) Adanya pemisahan kepemilikan 

                                                   
31  Untuk penggolongan ini merujuk kepada penggolongan dari Sri Sunarni Sunarto dan Gunawan Widjaja. Lihat Sri 
Sunarni Sutarto., op.cit. Dan Lihat Gunawan Widjaja, loc.cit., hlm.18. 
32  Richard Edward & Nigel Stockwell., Trusts and Equity, (London: Pearson Education Ltd., 204)., p. 13 
33  Disebut tradisional karena ciri-ciri yang trust diutarakan oleh Lupoi mirip dengan ciri-ciri awal trust pada awal 
mula keberadaan. Lihat Maurizio Lupoi, The Civil Law, Vanderbilt Juornal of Transnational Law (Vol.32: 1999)., 
p. 4. 



 52

benda tersebut dengan harta kekayaan milik trustee yang lain; (c) Pihak yang 

menyerahkan benda tersebut (settler), kehilangan kewenangannya atas benda 

tersebut; (d) Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (beneficiary) atau suatu 

tujuan penggunaan benda tersebut, yang kaitannya dengan kewajiban trustee untuk 

melaksanakannya; (e) Adanya unsur kepercayaan dalam penyelenggaraan kewajiban 

trustee tersebut khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan. 

 Ciri-ciri trust dalam tradisi hukum common law dalam perkembangannya 

bertambah memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut: 34 (a) Trust melibatkan 

eksistensi dari 3 pihak, yaitu settle, trustee dan beneficiary, eksistensi dari 3 pihak ini 

dapat terjadi karena kehendak (dalam hal kematian trust will) atau berdasarkan kepada 

perjanjian (dalam hal penyerahan benda terjadi selama settler masih hidup inter vivos 

trusts); (b) Dalam suatu trust selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atas 

suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini dapat merupakan turunan dari hak 

milik (misalnya dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam indenture trust). 

Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan oleh settler kepada trustee; (c) Penyerahan 

benda atau hak kebendaan oleh settler kepada trustee tersebut senantiasa dikaitkan 

dengan kewajiban trustte untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat atau hasil 

pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settler tersebut kepada 

beneficiary. Kewajiban tersebut disebutkan dengan tegas di dalam pernyataan atau 

perjanjian yang menciptakan trusts, peraturan perundang-undangan, atau putusan 

hakim; (d) Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settler kepada trustee 

meskipun tercatat atas nama trustee haruslah merupakan kekayaan yang terpisah dari 

trustee; (e) Pada umumnya sttler, trustee, dan beneficiary adalah tiga pihak yang 

                                                   
34  Gunawan Widjaja., op.cit., hlm. 34. 
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berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, settler dimungkinkan untuk dapat 

menjadi beneficiary, demikian juga dengan trustee, dalam hal tersebut dapat juga 

menjadi beneficiary. 

 

Trust dalam transaksi komersial 

 Trust dalam perkembangan selanjutnya melebar masuk ke dalam transaksi 

komersial misalnya di dalam transaksi pasar modal. Transaksi sekuritisasi, reksadana, 

dan penerbitan obligasi menjadi diantara transaksi yang menggunakan konsep trust. 

Dalam transaksi-transaksi ini yang menjadi settler adalah originator (sekuritisasi) dan 

investor (reksa dana dan obligasi). Sedangkan yang menjadi trustee adalah bank 

custodian ataupun manajer investasi sebagai legal owner atas efek-efek yang 

diperdagangkan. Sedangkan beneficiary dari transaksi ini adlah investor tersendiri. Baik 

perusahaan efek maupun manajer investasi tersendiri, keduanya bisa juga berlaku 

sebagai beneficiary dalam transaksi di pasar modal. Transaksi di pasar modal membuat 

trust berkembang dan menjadi kompleks dimana masing-masing pihak dapat juga 

bertindak menjadi pihak lainnya. 

 

Di Amerika Serikat 

Amerika Serikat, melalui norma-normanya menempatkan yayasan (foundation) pada 

kelompok organisasi nirlaba (non profit) yang biasanya mendonasikan dana, 

mendukung organisasi lain atau menyediakan sumber pendapatan untuk tujuan-tujuan 

amal (charity). 
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Hukum positif yang mengatur yayasan di Amerika Serikat banyak dipengaruhi 

oleh bentuk negaranya, yang merupakan Negara  federal. Yayasan tidak secara detail 

diatur dalam Undang-Undang Federal. 35 Pengaturan lebih detail mengenai yayasan 

dilakukan oleh negara-negara bagian (state lawa). 36 Oleh karenanya, yayasan diatur 

secara beragam antara negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain. 

Undang-Undang negara bagian 37 dapat menerapkan pembatasan-pembatasan seperti 

misalnya di negara bagian Micigan yang memperolehkan penggunaan istilah tersebut 

hanya untuk nirlaba dengan “tujuan menerima dan mengadministrasikan dana untuk 

tujuan pelestarian obyek sejarah, pendidikan, derma, dan keagamaan atau 

kesejahteraan publik”. 38 

Yayasan atau foundation merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba 

(non profit organization) . 39 Dimana yayasan merupakan sebuah kelompok yang 

didirikan dengan tujuan untuk selain dari mendatangkan keuntungan dan tidak ada dari 

pendapatan yayasan yang dibagi kepada para anggota, direksi dan pengurus.40 Selain 

dalam bentuk yayasan, non profit organization juga dapat dalam bentuk yang lain 

seperti a corporation, an individual enterprise, unicorporated associatin, partnership, or 

                                                   
35  Non profit law Guide to Charitable Organization Law http://www.hg.org/nonprofit organizations.html dinyatakan 
bahwa ‘Not for Profit Organizations are regulated by local, state and federal laws.’ diakses pada 9 Agustus 2012. 
36  United States Charitable Organizations Law by State htt:// www.hg.org/ nonprofit-organizations.html Charitable 
Organization Law. 
37  Yayasan sebagai salah satu entititas organisasi nirlaba diatur dalam Undang-Undang Negara Bagian. Sebagian 
besar Negara bagian di Amerika Serikat mengadopsi the Uniform Unincorporated Nonprofit Association Act (See 
Colorado §§ 7-30-101 to 7-30-119). Beberapa Negara bagian mengecualikan pajak bagi organiasi nirlaba/ yayasan. 
38  http://www.hg.org/nonprofit-organizations.html# 5 diakses pada 9 agustus 2012. 
39  Zakhen Law, Non Provit Organization Types and Common Issues, http://www.hg.org/ article. Asp ?id=25795 
diakses pada 8 Agustus 2012 
40  http://www.hg.org/wiki/Charitable organization yang membedakan non profit organization menjadi: incorporated 
association, trust, Company limited by guarantee, and incorporation bentuk yang lain. 
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condominium (joint ownership of common areas by owners of adjacent individual units 

incorporated under state condominium acts).41 

The Internal Revenue Code 42 menjelaskan berbagai macam organisasi nirlaba yang 

tidak membayar pajak penghasilan. Namun hanya organisasi/ yayasan sosial yang 

dapat menerima pengurangan pajak. Yayasan sosial tidak dapat berpartisipasi dalam 

aktifitas pola kecuali mereka menyerahkan pengecualian pajak. 

 Undang-undang Perpajakan Amerika Serikat membagi yayasan kedalam dua 

kategori yaitu Yayasan publik dan yayasan privat. Meskipun dalam beberapa hal 

keduanya diperlakukan berbeda namun demikian baik yayasan publik maupun yayasan 

privat dikecualikan dalam bidang perpajakan seperti yang tercantum dalam Pasal 501 

(c ) (3 ) The Internal Revenue Code. 

Yayasan publik dan privat keduanya harus dikelola dan dilaksanakan untuk tujuan 

tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 501 (c ) (3 ). Tujuan-tujuan tersebut 

diantaranya adalah tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, pengujian untuk 

keselamatan umum, sastra, pendidikan, pembinaan nasional atau internasional 

kompetisi olahraga amatir, atau mencegah kekejaman terhadap anak-anak atau 

binatang.43 

 

Macam-macam Yayasan di Amerika Serikat: 

 Yayasan (foundation) merupakan salah satu bentuk non profit sector di Amerika 

Serikat. Non profit organization sendiri menurut Section 501 (c ) of the tax code 

                                                   
41  I b I d 
42  The Internal Revenue Code 
43  Pasal 501 (c ) (3 ). The Internal Revenue Code. 
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mengklasifikasikan lebih dari 25 organisasi yang layak dikecualikan dalam perpajakan. 

Secara umum organisasi tersebut dapat di bagi ke dalam: 44 

 

1) Charities. 

2) Foundations: 

a). Private Foundations: sumber pendanaannya berasal dari satu sumber baik 

dari perseorangan, atau perusahaan; 

b). Corporate Foundations: sumber pendanaannya berasal dari dan atas nama 

perusahaan (korporasi); 

c). Operating Foundations: adalah private foundation dimana penggunaan 

dananya untuk menjalankan charity program mereka sendiri; 

d. Community Foundations: mengumpulkan dana dari banyak sumber 

pendanaan dan focus mereka untuk kota atau daerah tertentu. 

 

3) Social welfare organization. 

4) Professional and trade associations: 

 

Selanjutnya, dalam Charitable Organization Law, a charitable organization 

adalah salah satu jenis organisasi non-profit. Terminologi ini relatif umum dan secara 

teknis dapat berarti a public charity (“charitable foundation”, “public foundation” or 

simply “foundation”) or a private foundation. 45 Ini berbeda dengan bentuk non profit 

organization yang lain, dalam hal foundation memfokuskan diri pada hal-hal yang 

                                                   
44  Section 501 (c ) The Internal Revenue Code (the tax code). 
45  http://www.hg.org/nonprofit-organizations.html diakses pada 8 Agustus 2012. 
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bertujuan derma, misalnya, dalam hal pendidikan, keagamaan dan kegiatan lain yang 

melayani kepentingan publik . 

Terminologi public charity sebenarnya tidak tercantum baik dalam the Internal 

Revenue Code maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Namun 

demikian dalam praktek istilah tersebut merujuk pada organisasi yang disebutkan 

dalam Pasal 501 (c ) (3 ) dan termasuk dalam salah satu dari lima kategori seperti di 

bawah ini: 46 (1 ) rumah ibadah, sekolah atau perguruan tinggi, rumah sakit atau 

organisasi penelitian medis, atau perusahaan lain yang oleh Kongres telah ditentukan 

untuk memenuhi persyaratan untuk diperlakukan sebagai non private foundation karena 

dilihat dari aktifitasnya; (2) sebuah organisasi yang basis dukungan yang beragam 

cukup untuk memenuhi salah satu dari dua dukungan publik; (3) sebuah organisasi 

yang menerima sebagian besar dari total pendapatan dari iuran, penerimaan, 

penjualan, biaya untuk jasa atau penerimaan kotor lain yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi; (4) sebuah organisasi yang tidak secara terbuka didukung tetapi 

dikendalikan dan erat terkait dengan derma sosial yang lainnya, atau; (5) sebuah 

organisasi yang beroperasi secara eksklusif untuk pengujian untuk keselamatan publik. 

Selain menerima kontribusi dari pihak lain, banyak organisasi non profit seperti 

rumah sakit dan universitas memungut biaya. Dengan cara mengenakan biaya atas 

layanan yang mereka sediakan. Banyak pula organisasi yang menerima dana dari 

pemeritah. Meskipun keuntungan bukan motivasi utama dalam pendirian non provit 

organization/ yayasan, hal ini tidak berarti bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak 

dapat mengenakan biaya. Non profit di sini diartikan bahwa profit tersebut tidak 

                                                   
46  Article 501 (c ) (3 ) the Internal Revenue Code lihat pula National Center for Non Profit Board, What You 
Should Know About Non Profits: A joint Project of the National Center for Non Profits Board and Independent 
Sector, “ hlm. 6- 7. 
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digunakan oleh organ yayasan namun diperuntukan bagi pencapaian misi dari 

organisasi/ yayasan tersebut. 

Di Amerika Serikat, selain public charity juga terdapat yayasan privat. Yayasan 

privat didefinisikan sebagai organisasi sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 309 

Internal Revenue Code.  Yayasan Privat adalah organisasi yang dikecualikan dalam 

Pasal 501 (c ) (3 ). Dengan menggunakan definisi pengecualian Yayasan Privat 

menurut Pasal 501 (c ) (3 ) adalah yayasan yang tidak termasuk yayasan komunitas 

(community foundation) seperti yang tercantum dalam Pasal 170 (b ) (1 ) (A ) (I ) 

sampai dengan (vi). Dan juga bukan termasuk organisasi yang tercantum dalam Pasal 

509 (a ) (2 ), atau sebuah organisasi pendukung (supporting organization). Yayasan 

privat berlaku 2 % pajak seperti tercantum dalam section 4940 sampai dengan 4945 the 

Internal Revenue Code. Sekali sebuah yayasan menjadi yayasan privat, yayasan 

tersebut akan tetap menjadi yayasan privat kecuali yayasan tersebut termasuk 

persyaratan pembubaran seperti yang tercantum dalam section 507. 

 

B. Sejarah Perkembangan Pengaturan Yayasan Di Indonesia 

Walaupun ada sementara pihak yang mengatakan bahwa yayasan bukan 

lembaga asli Indonesia, namun demikian jauh sebelum kemerdekaan masyarakat 

Indonesia telah lama mengenal institusi atau lembaga yang dinamakan yayasan, dan 

telah menjadikannya sebagai lembaga untuk wadah kegiatan amal sosial. Cikal bakal 

yayasan di Indonesia adalah lembaga wakaf yang telah lebih lama lagi ada di tengah-

tengah masyarakat Indonesia. 
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Selama ini di Indonesia, umumnya yayasan didirikan oleh beberapa orang 

dengan tujuan idiil/ sosial tidak untuk mencari untung., diantaranya yaitu  untuk 

kepentingan rumah ibadah, untuk pendidikan, untuk memelihara anak yatim piatu dan 

untuk menyantuni orang miskin. Biasanya yayasan seperti ini punya pengurus yang 

diwajibkan mengurus kelangsungan yayasan. Dengan demikian motif mendirikan 

yayasan adalah untuk beramal sesuai tujuan agama. Ada juga yang diperuntukan bagi 

melestarikan harta warisan turun temurun, dimana yang menjadi ketua yayasannya 

adalah ahli waris. Yayasan seperti ini banyak tumbuh dikalangan pesantren. 

Adakalanya ada timbul masalah  bagi yayasan yang berasal dari lembaga wakaf, yaitu 

dimana ahli waris menganggapnya bahwa yayasan tersebut adalah miliknya. Dengan 

pengertian tidak diserahkan secara total kepemilikan yayasan pada masyarakat. 

Setelah Indonesia merdeka, maka selayaknyalah yayasan mempunyai peran 

penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Secara konstitusional Undang-

Undang Dasar 1945 sangat mendukung tumbuhnya yayasan.  Melalui Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat,  mengamanatkan agar Negara 

mewujudkan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.  

Begitu juga halnya dengan batang tubuh dari materi Undang-Undang Dasar  1945, 

melalui pasal-pasalnya sangat mendorong untuk tumbuhnya yayasan. 

 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa segala warga Negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  Kaidah ini memberikan peluang 
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lahirnya yayasan yang bertujuan  antara lain untuk tujuan sosial memberikan bantuan 

bagi masyarakat tidak mampu. 

Juga dalam ayat (2) pasal yang sama dikatakan, bahwa tiap-tiap warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kaidah inipun 

memberikan dorongan bagi yayasan atau badan apapun untuk bekerja bagi tujuan-

tujuan kemanusiaan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan, bahwa setiap warga Negara 

berhak mendapat pendidikan ; dalam ayat (2) dikemukakan, bahwa setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dalam 

ayat (3) dikemukakan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

system pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang; dalam ayat (4) dikemukanan, bahwa Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional; 

dalam  ayat (5) dikemukakan, bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kaidah-kaidah inipin 

memberikan dorongan bagi yayasan atau badan apapun untuk bekerja sama dengan 

Pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi semua warga untuk memperoleh 

pendidikan sebaik-baiknya .  

Selanjutnya, dalam Pasal 34  ayat (1) yang menyatakan, bahwa fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar dipelihara oleh Negara; dalam ayat (2) nya dikemukakan, bahwa 
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Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberedayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan; dalam ayat (3) dikemukakan bahwa Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Dengan kaidah-kaidah ini maka tidaklah mengherankan kiranya, bila banyak sekali 

badan sosial yang bergerak dibidang ini, antara lain dengan mendirikan yayasan-

yayasan dan panti-panti asuhan. 

 Walaupun masyarakat di Nusantara ini telah lama mengenal institusi atau 

lembaga yang dinamakan yayasan dan secara konstitusional U.U.D 1945 mendukung 

untuk tumbuh kembangnya yayasan, namun demikian landasan hukumnya tidak segera 

dibentuk aturan hukum tertulis yang kuat. Semula landasan hukum yayasan di 

Indonesia di dasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat dan yurusprudensi. Pendapat 

Hoge Road (Badan Peradilan Tertinggi di Belanda, bahwa yayasan adalah badan 

hukum diikuti oleh Hoogerechtshop di Hindia Belanda dala putusannya dari tahun 1884. 

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/ Sip/ 1973 

disebutkan dalam pertimbangannya bahwa pengurus yayasan dalam mewakili yayasan 

di dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain 

benda hibah. Dengan demikian maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa yayasan 

tersebut merupakan  suatu badan hukum. 

Jika yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti yayasan adalah subyek 

hukum. Yayasan sebagai sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai 

berikut : 47 (1) Yayasan adalah perkumpulan orang; (2) Yayasan dapat melakukan 

                                                   
47  Hasbullah Syawie., ”Aspek-aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia”, Varia Peradilan Tahun IX No. 98, 
Nopember 1993 hlm.89 
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perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; (3) Yayasan mempunyai 

kekayaan sendiri; (4) Yayasan mempunyai pengurus; (5) Yayasan mempunyai maksud 

dan tujuan; (6) Yayasan mempunyai kedudukan hukum; (7) Yayasan mempunyai hak 

dan kewajiban; (8) Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. 

Sudah sejak lama yayasan di kenal masyarakat Indonesia, walaupun semula 

keberadaannya hanya berlandaskan aturan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Saat 

itu hukum tertulis masih samar mengatur perihal yayasan. Petunjuk adanya yayasan 

dalam hukum tertulis, tersebar secara sporadis dalam: Pasal 365, Pasal 899, Pasal 

900, Pasal 1680 KUHPerdata, Pasal 6 ayat (3) dan 236 RV, serta Pasal 2 ayat (7) 

Undang-Undang Kepailitan (Faillissement Verordening). Adanya yayasan meskipun 

Pasal 365 48 dan Pasal 899 49 menyebut  istilah yayasan, tetapi KUHPerdata tidak 

mengatur keberadaan yayasan. 

Begitu juga dalam aturan hukum lain, seperti dalam hal aturan perpajakan ada disebut 

tentang yayasan. Bahkan pada tahun 1993 di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor. 227/ UMK.017/ 1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun. 50 

Pada tahun 2001, yaitu setelah 56 tahun merdeka, Indonesia baru mempunyai 

peraturan Perundang-Undangan yang mengatur yayasan, yaitu Undang Nomor 16 

tahun 2001 tentang Yayasan. Diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam 

Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4132, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Undang-Undang Nomor 

                                                   
48  Pasal 365 KUHPerdata: Dalam segala hal, bila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh 
diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau 
lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau 
reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. 
49  Pasal 899 Perdata: Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat 
si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini. 
Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapay keuntungan dari yayasan-yayasan 
50  A. Setiadi.,”Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 241. 
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16 tahun 2001 tentang Yayasan tersebut berfungsi sebagai agent of change agar 

yayasan dapat dikelola secara professional dan berperan maksimal sebaga instrument 

kesejahteraan umum di masyarakat. 

 Keterlambatan memeliki aturan hukum tertulis yang mengatur yayasan ternyata 

telah berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat. Karenanya masyarakap perlu 

menyesuaikan diri dengan undang-undang yayasan tersebut. Terutama bagi yayasan 

yang telah berdiri sebelumnya, yang disaat itu masyarakatnya telah terbiasa mengelola 

yayasan secara tradisional yang normanya telah internalized atau membudaya. 

Selanjutnya dengan latarbelakang pemikiran, bahwa mengingat materi muatan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum menampung seluruh kebutuhan 

dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang 

dapat menimbulkan berbagai penapsiran, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum 

dan ketertiban hukum, serta memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat 

perihal yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di 

bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, kemudian Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2001 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Diundangkan dalam 

Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara R.I 

No. 4430. Berlaku sejak 6 Oktober 2005, yang untuk operasionalnya maka di terbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 23 September 

2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah secara total Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut maka Undang-

Undang tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Jo Undang-
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Undang Nomor 28 tahun 2004, atau Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang 

yayasan. Dengan perubahan tersebut maka dari 73 pasal Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2001, sebanyak 21 pasal yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2004. Pasal-pasal yang tidak diubah dan penjelasannya masih tetap berlaku. 

Dengan adanya perubahan tersebut, kedua undang-undang saling berkaitan dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tentunya dengan perubahan tersebut 

masyarakat mengharapkan agar yayasan betul-betul professional dan lebih optimal 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

 Tapi nyatanya saat inipun kecenderungan masih menunjukkan adanya 

kontroversi, dimana yayasan yang sedianya bertujuan untuk sosial, amal, dan nirlaba, 

justeru dijadikan wadah yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena berbasis 

kepura-puraa, kebohongan, dan penipuan. Yang tentunya telah menyimpang dari 

maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Anggaran Dasar. Lembaga (institusion) yang 

semula difokuskan pada usaha bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokan arahnya 

sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Dengan bergesernya fungsi 

yayasan menjadi suatu badan hukum yang berbasis usaha bisnis dan komersil, dengan 

segala manifestasinya. Mengakibatkan tujuan yayasan menjadi kabur dan salah arah. 

 

C. Prinsif - Prinsif Yayasan 

Untuk  memahami spesivikasi yayasan dari institusi atau lembaga lain dapat 

dilihat dari cirri-ciri yayasan yang adalah: 
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Yayasan didirikan bersumber pada keikhlasan pemilik dana untuk kehilangan 

kekuasaan atas miliknya yang ditujukan untuk tujuan dibentuknya yayasan 

Ada kesediaan pemilik dana/ kekayaan untuk kehilangan kekuasaan atas 

miliknya, peranannya dalam badan yayasan itu tidak ditentukan oleh besarnya 

kekayaan yang dipisahkan, menurut hemat kami memperlihatkan bahwa tujuan 

pemisahan kekayaan itu bukanlah untuk mengejar keuntungan. Hal  ini lebih jelas lagi 

bila diperhatikan bahwa pengurus yayasan yang selanjutnya mengatur pemanfaatan 

dana tersebut dan juga dalam cara memperoleh sumber dana selanjutnya sesuai 

dengan perkembangan dan tujuan yayasan. 

 

Yayasan adalah badan hukum 

Di Indonesia, Yayasan harus berbentuk badan hukum, mempunyai kekayaan 

sendiri, dan kegiatannya berada di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 

Sejalan dengan itu maka yayasan bukanlah sebuah perusahaan yang mencari 

keuntungan, melainkan lembaga yang nirlaba.  

Pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan disebutkan, bahwa sebagai 

badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan  

sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal yayasan. Yang dimaksud 

dengan orang disini adalah orang perorangan atau badan hukum. 

 Makna dari memisahkan  harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa pendiri 

bukanlah pemilik yayasan. Karena sudah sejak awal telah terjadi pemisahan dari 

kekayaan pendirinya menjadi milik yayasan. Sebagai badan hukum, yayasan harus 

memiliki kekayaan sendiri, digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan di bidang 
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sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendiri yayasan idealnya adalah orang yang 

memiliki banyak kekayaan, karena dengan mendirikan yayasan berarti ada kekayaan 

yang dapat dipisahkan untuk kekayaan awal yayasan. Harta tersebut beralih 

kepemilikannya kepada yayasan. Dengan kata lain kekayaan yayasan tersebut adalah 

milik masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan, yayasan dapat pula didirikan 

berdasarkan Surat Wasiat.  

Mengenai kapan Yayasan berkedudukan menjadi badan hukum, Paul Scholten 

dan Pitlo mengatakan, bahwa kedudukan badan hukum itu diperoleh  bersamaan 

dengan berdirinya yayasan tersebut. Saat itu pengurus wajib mendaftarkannya di dalam 

Daftar Pustaka Umum yang disediakan, dan lagi pula pengurus harus mengumumkan 

agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula. 51 Pendaftaran dan pengumuman, 

diperlukan sebagai pengawasan refresif oleh Pemerintah juga penting untuk sarana 

informasi bagi pihak ke tiga yang berkepentingan. 

Seperti disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan, bahwa 

mengingat pendirian yayasan mempunyai syarat formal, maka status badan hukum 

yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri 

Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Praktek di lapangan 

menunjukkan bahwa pada umumnya yayasan berdiri dengan akta notaries, sebagai 

syarat untuk dibentuknya yayasan, Namun demikian ada juga yayasan yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Kepres. Di dalam akta notaries dimuat 

ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian 

tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini tidak didaftar di Pengadilan 

                                                   
51   Chidir Ali., “Badan Hukum”., Alumni, Bandung, 1991, hlm 89. 
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Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam berita Negara. Para pengurus yayasan tidak 

diwajibkab untuk daftar dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan 

untuk pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kemen Hukum dan Ham) 

sebagai tindakan prepentif. 52 

 Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Yayasan disebutkan, bahwa yayasan 

memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan 

Menteri Kehakiman (Kementerian  Hukum dan HAM sekarang). 

Bagi yayasan yang telah ada sebelum undang-undang, dan telah didaftar di Pengadilan 

Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, atau didaftar di Pengadilan 

Negeri dan mempunyai izin operasional dari instansi tersebut, dinyatakan sebagai 

badan hukum dengan ketentuan, bahwa dalam waktu paling lambat 9 (lima) tahun sejak 

mulai berlaku undang-undang ini, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran 

dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, yayasan tersebut wajib 

didaftarkan di Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (sekarang Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia), paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan 

penyesuaian. Mengingat banyak yayasan yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri, 

serta belum diumumkan dalam Lembaran Negara, sementara di dalam pasal serta 

penjelasannya Undang-Undang Yayasan tidak dicantumkan sanksi bagi yayasan untuk 

melaksanakan kewajiban tersebut. Maka persoalannya apakah yayasan yang telah ada 

tersebut masih dapat diakui sebagai badan hukum. 

Sebagai badan hukum, yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang 

perbuatan hukum tersebut tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang 

                                                   
52   Anwar Borahima. SH.,M.Hum., Dr. Prof. “ Kedudukan Yayasan Di Indonesia”, Prenada Media, Jakarta , 2010, 
hlm.4 
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dituangkan dalam anggaran dasar yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbutan 

hukum, di luar batas kecakapannya (ultra vires), maka perbutan hukum tersebut adalah 

batal demi hukum. 

 

Yayasan tidak bersifat komersil 

Jadi keberadaan yayasan, berawal dari adanya seseorang atau beberapa orang 

yang memisahkan  sebagian kekayaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemisahan ini 

tidak bersifat komersial, karena pemisahan kekayaan atau modal ini adalah sedemikian 

rupa sehingga orang yang menghendaki pemisahan itu tidak lagi mempunyai 

kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu; juga ahli warisnya tidak 

dapat. Bahwa ia/ mereka karena tindakan pemisahan kekayaan itu tidak dapat 

mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa adanya suatu 

penghalang. 

 

Yayasan, didirikan bersumber pada keikhlasan pemilik dana untuk kehilangan 

kekuasaan atas miliknya yang ditujukan untuk tujuan dibentuknya yayasan. 

Ada kesediaan pemilik dana/ kekayaan untuk kehilangan kekuasaan atas 

miliknya, peranannya dalam badan yayasan itu tidak ditentukan oleh besarnya 

kekayaan yang dipisahkan, menurut hemat kami memperlihatkan bahwa tujuan 

pemisahan kekayaan itu bukanlah untuk mengejar keuntungan. Hal  ini lebih jelas lagi 

bila diperhatikan bahwa pengurus yayasan yang selanjutnya mengatur pemanfaatan 

dana tersebut dan juga dalam cara memperoleh sumber dana selanjutnya sesuai 

dengan perkembangan dan tujuan yayasan. 
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Yayasan bertujuan sosial 

Bahwa yayasan harus bertujuan sosial, tanpak dengan jelas dari definisi yang 

diberikan oleh F. Emerson Andrews 53, yaitu yayasan merupakan sarana/ tempat 

dimana golongan kaya memberikan sumbangannya bagi kepentingan umum (The 

Foundation may be described as instrument for the contribution of private wealth to 

public purpose). 

Pakta di lapangan menunjukkan, bahwa bidang kegiatan/ tujuan yayasan di Indonesia 

paling banyak adalah untuk pendidikan, kemudian berikutnya bidang keagamaan, 

berikutnya mengatasi kemiskinan, dan berikutnya lagi untuk kesehatan. Selebihnya ada 

dengan kegiatan/ tujuan lain-lain yaitu bergerak di bidang lingkungan hidup, 

kesejahteraan kelompoknya seperti kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan suatu 

keluarga besar. 

Chatamarrasjid dalam bukunya menjelaskan, bahwa yayasan yang bergerak di bidang 

keagamaan, sesungguhnya adalah juga tidak lepas dari bidang pendidikan, karena 

tujuannya tidak semata-mata melakukan dakwah, tapi juga untuk mendidik masyarakat. 

Disamping itu dapat pula bergerak di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit. 

Jadi yang bergerak dalam bidang keagamaan sering kali pula bergerak dalam 3 (tiga) 

kegiatan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan agama. 54  

 

 

 

                                                   
53  F. Emerson Andrews,  “ Foundation and Social Welfare”, hlm. 464, dalam Chatamarrasjid, “Tujuan Sosial 
Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 152 
54  Chatamarrasjid., Op.cit. hlm.188 
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Yayasan punya alat perlengkapan 

Sama seperti badan hukum lain, yayasan pun memiliki alat perlengkapan yang 

terdiri dari: Pembina, pengurus, pengawas. Setiap tahun laporan tahunan yayasan 

diumumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak secara langsung kepada 

masyarakat. 

 

Yayasan Perlu Dana 

Yayasan mencari dana untuk mendukung kegiatannya dengan jalan mendirikan 

badan usaha  dan atau ikut serta dalam penyertaan suatu perusahaan 

Sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) ; dan Pasal 7 Undang-Undang Yayasan, bawa 

yayasan dapat mencari dana dengan cara yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu 

(1) mendirikan badan usaha; (2) ikut serta dalam badan usaha. Untrok pengamanan 

kepentingan tujuan yayasan, maka undang-undang melalui  

Dalam hal cari dana, juga yayasan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan 

dengan cara ikut serta menanam modal. Modal yang diikutkan tersebut berasal dari 

harta yayasan. Untuk pengamanan yayasan dari kemungkinan kebangkrutan, menurut 

Pasal 7 Ayat (2), bahwa penyertaan modal tidak boleh melebihi 25 % dari kekayaan 

yayasan. Dari penyertaan ini yayasan akan memperoleh keuntungan dari kerjasama 

tersebut dengan nilai dan waktu yang telah diperjanjikan. 

Pasal 7 Ayat (3) melrang dengan tegas kepada anggota Pembina, pengurus atau 

komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan yayasan. 
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Yayasan adalah wajib pajak 

 Dari segi subjek pajak, hukum pajak menjadikan yayasan sebagai wajib pajak. 

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadikan 

badan sebagai wajib pajak.55 Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) nya menyebutkan, bahwa 

yang dimaksud badan, termasuk di dalamnya adalah yayasan.  

Sebagai wajib pajak maka terhadap yayasan diberikan nomor wajib pajak sebagai 

sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai pengenal dini atau identitas 

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

 Yayasan kena pajak penghasilan, karena Undang-Undang tentang Pajak 

Penghasilan menentukan, bahwa semua badan hukum yang berkedudukan di 

Indonesia adalah subjek hukum dari pajak penghasilan. 56 Dengan demikian jika 

yayasan punya selisih lebih yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek 

pajak, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dipergunakan untuk kegiatan, 

dikenakan pajak penghasilan. Bahkan jika rugi, dapat dikonpensasikan dengan selisih 

lebih/ keuntungannya tahun – tahun berikutnya. 

Undang-unang ada membedakan perlakuan antara subjek pajak dalam negeri 

dan subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak luar negeri, Undang-Undang Pajak 

Penghasilan melalui Penjelasan ayat (2) menjelaskan, bahwa untuk subjek pajak dalam 

negeri  menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedang untuk subjek  pajak luar negeri 

                                                   
55  Indonesia.,Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1984, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000., Pasal 1 ayat 
(1). 
56  Indonesia., Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Jo Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1991, Jo Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1994, Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2000, Pasal 2 (b). 
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sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Dari segi objek pajak, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan menentukan, 

bahwa yang menja objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, 

maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 57 

Selanjutnya Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan menentukan, bahwa 

tidak termasuk objek pajak adalah; (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang 

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk pemeritah dan 

para penerima zakat yang ber hak, harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam 

garus keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri 

Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; (2) warisan;dst. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 diatur, bahwa pemotongan pajak 

dilakukan hanya sebatas pengurangan penghasilan bruto atas pembayaran zakat atau 

sumbangan keagamaan yang diwajibkan. 

 

Yayasan wajib membuat Laporan Tahunan 

 Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kinerja pengurus setiap setahun 

sekali, kepada Pembina yayasan. 

 

                                                   
57  Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Loc.Cit, Pasal 4 ayat (1) 
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  Yayasan bisa bubar 

 Apabila ada dugaan penyimpangan, pihak ketiga yang berkepentingan dapat 

mengajukan permasalahan tersebut  kepada pengadilan untuk diadakan pemeriksaan 

terhadap yayasan. 

  

 Dari ciri-ciri yayasan seperti terurai diatas diketahui bahwa prinsif-prinsif yayasan 

adalah: 

 

1. Yayasan adalah badan hukum. 

2. Yayasan adalah lembaga nirlaba (non profit). 

3. Yayasan adalah lembaga amal (charity). 

4. Yayasan adalah lembaga yang tujuannya sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. 
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BAB III 

 

TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN  

DI BEBERAPA NEGARA 

 

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian berupa diskrifsi dari hasil pengolahan dan 

analisa data yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu perihal eksistensi dan perkembangan 

yayasan, tujuan yayasan, dan perihal pola kerja yayasan. Dari masing-masing Negara 

yang dijadikan objek penelitian yaitu: di Indonesia, Belanda, Inggris, dan Amerika 

Serikat. 

 

A. Eksistensi dan Perkembangan Yayasan  

Di setiap negara yayasan mempunyai kedudukan yang strategis bagi 

kepentingan masyarakatnya, tentu saja dengan latar belakang sosial budaya berbeda 

dan menjadikan eksistensi dan perkembangan yayasan juga sedikit banyak ada 

perbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya:  

 

1. Di Indonesia 

 

Dalam hal minat masyarakat terhadap yayasan 

Indonesia yang konstitusinya sangat memperhatikan kesejahteraan umum, telah 

menjadikan yayasan secara kwantitatf berkembang sangat pesat. Pada bulan Maret 
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1990 jumlah yayasan sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah  181 buah 

sehingga menjadi  3.245 buah  dengan total asset sudah “trilyunan rupiah”.58  

Sekarang ini pertumbuhan jumlah yayasan di Indonesia semakin pesat. Sebagai 

ilustrasi, per bulan juni, dari Januari 2012 (selama 6 bulan) terdaftar 8030 yayasan  

bulan), jadi perbulan pertambahan yayasan 1330, berarti per hari di Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftar sekitar 45 yayasan.  

 Tapi pertumbuhan jumlah yayasan yang begitu pesat terasebut belum diimbangi 

pertumbuhan kwalitas yayasan sebagai instrument kesejahteraan umum masyarakat 

sekitarnya mengingat masih rentannya kesejahteraan umum masyarakat yang ditandai 

dengan masih banyaknya tuna wisma, gepeng, anak-anak putus sekolah, dan masalah 

sosial lainnya. 

 

Dalam hal yayasan  termasuk badan hukum 

 Sejak zaman Hindia Belanda, Hoogerechtshof (Badan Peradilan di Hindia 

Belanda) sejak tahun 1884, dalam putusannya bahwa yayasan adalah badan hukum. 

Diperkuat lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No. 124 

K/ Sip/ 1973 bahwa dengan adanya pengurus yayasan yang mewakili yayasan di dalam 

dan di luar pengadilan, dengan yayasan mempunyai harta sendiri, maka yayasan 

adalah badan hukum. Selanjutnya Undang-Undang yayasanpun menyatakan secara 

tegas bahwa yayasan adalah badan hukum. Walaupun diakui bahwa yayasan adalah 

badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum adalah berbeda dengan PT 

(Perseroan Terbatas), terutama segi tujuan yayasan yang harus berbasis sosial. 

                                                   
58  Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990. Seperti yang dimuat dalam Chatamarrasjid., “Tujuan 
Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba” Ibid, hlm. 3 
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 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, bahwa 

pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 

 

2. Di Belanda 

 

Dalam hal minat masyarakat terhadap yayasan 

 Di Belanda sampai tahun 1971 terdapat 60.000 (enam puluh ribu) buah badan 

hukum, dimana 10.000 (sepuluh ribu) buah diantaranya adalah badan hukum 

yayasan.59  Sekarang dengan paradigma sivil society tentunya yayasan telah lebih di 

minati masyarakat, bahkan operasionalnya sudah lintas Negara. 

Sebagai contoh, IKEA Foundation yang berdomisili di Leaden Belanda memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesempatan bagi keluarga-keluarga di Negara berkembang, 

terutama anak-anak dan wanita agar mereka dapat memperoleh masa depan yang 

baik. 60 

 

Dalam hal yayasan termasuk badan hukum 

Eksistensi yayasan di Belanda dapat dilihat pula dari segi penempatannya 

sebagai badan hukum. Secara yuridis diakuinya yayasan sebagai badan hukum 

pertama-tama mengacu pada yurisprudensi tahun 1882, dimana pada yurispudensi 

tersebut Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda 

berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan 

karenanya dapat didirikan dalam kapasitas sebagai badan hukum. Pendapat Hoge 

                                                   
59  Chatamarrasjid., “Tujuan Sosial Dan Kegiatan Usaha tujuan Laba”., Op.cit, 174. 
60  Diunduh dan diterjemahkan dari situs resmi IKEA Foundation: htt:// www.ikeafoundation.org/ ABOUT-US pada 
tanggal 14 September 2012. 
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Raad ini diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 

1884. Pendirian Hoge Raad di Negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan 

diundangkannya Wet op Stichting Stb. Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 

1976 Undang-Undang tersebut diinkorporasikan ke dalam buku kedua Burgerlijk 

Wetboek yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua title kelima Pasal 285 

sampai dengan 305 B.W Belanda). 61 

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa Sampai tahun 1956 Belanda tidak 

memiliki peraturan perundang-undangan tentang stichting dan hanya diatur oleh hukum 

tidak tertulis. Dengan melihat potensi yayasan untuk kecenderungan kegiatan usaha, 62 

pada tahun 1937 pemerintah Belanda  menyusun Rancangan Undang-Undang (R.U.U) 

untuk Yayasan. Tapi R.U.U ini prosesnya mengalami kemacetan, dan baru pada tahun 

1956 dapat terrealisir.  dengan  terbentuknya “wet op de stichting” (disingkat W.S) 

tertanggal 31 Mei 1956, Staatsblad 327, Stichting diatur dengan undang-undang dan 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.63 Selanjutnya kaidah-kaidah hukum 

yayasan dari WS ini dimasukan dalam NBW (Nieuwe Burgerlijk Wetboek). Nieuwe 

Burgerlijk Wetboek (NBW) mulai diberlakukan pada tahun 1977. Perihal stichting atau 

yayasan diatur dalam Buku III Titel 5 Pasal 285 sampai dengan Pasal 305, diatur 

bersamaan dengan rechtspersoonen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur secara 

sistimatis ketentuan perihal, syarat-syarat pendirian, kedudukan, kewenangan 

                                                   
61 Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H., “Pengaturan Yayasan Dalam Sistem Hukum Nasional”, Keynote Speech, 
Makalah pada Seminar Aspek-Aspek Hukum Yayasan di Indonesia,, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum 
Nasional bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 26 
April 2012., Lihat juga pada Setiawan., “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata” Alumni, Bandung, 
hlm.201. 
62  Chatamarrasjid, Op.cit hlm. 6. Lihat pula Warendrof, Hans, etc, “The Civil Code of Netherlands”, Kluwer Law 
International B .V., The Netherlands, 2009. 
63  Pitlo., Het Nederland Burgerlijk Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht, Gouda Quint, B.V Arnhem, 1986, 
hlm.7. juga dalam Het Niew Burgerlijke Wet  Boek (NBW Nederland). 
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pengurus, perubahan anggaran dasar, pembubaran dsb. Diantaranya  dalam Bab 6 

Pasal 285 ayat (1) berbunyi: 

 

“Een Stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen 

rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe 

bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken”. 

 

( Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum. 

Yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan 

yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang diperuntukkan untuk 

itu ). 

 

Berdasarkan definisi mengenai yayasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

yayasan adalah: (a) badan hukum atau rechtpersoon atau legal person; (b) didirikan 

berdasarkan perbuatan hukum; (c) tidak memiliki anggota; (d) mempunyai maksud 

untuk mewujudkan tujuan yayasan di dalam anggaran dasarnya; (e)  dan menggunakan 

modal yang ditempatkan. 

Bentuk  dan Cara Mendirikan Badan HukumYayasan 

Di Belanda, sebelum yayasan atau stichting diatur dalam W.S (Wet op de 

stichting) dan kemudian dalam N.B.W (Nieuwe Burgerlijk Wetboek), untuk mendirikan 

stichting cukup dengan akta notaries, dengan membuat anggaran dasarnya dan 

dengan akta tersebut “stichting” menjadi badan hukum. Karena hal tersebut, maka 

stichting disebut “een unieke voem” atau bentuk yang unik. 
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W.S (Wet op de stichting) antara lain mengatur bahwa “stichting” harus didirikan 

dengan akta notaris atau dalam testament yang umum (openbaar testament) 64  dan 

harus didaftarkan pada daftar yang diselenggarakan oleh “Kamer van Koophandel en 

Fabrieken”. Bila pendaftaran tidak dilakukan, maka akibatnya adalah bahwa para 

pengurus bertanggungjawab secara pribadi (personal liability) disamping kekayaan 

“stichting”. 

Buku ke dua N.B.W (Nieuwe Burgerlijk Wetboek) yaitu KUH-Perdata yang 

berlaku di Belanda sejak tahun 1976 sampai sekarang, bertitik tolak dari pengaturan 

badan hukum dengan system tertutup.65 Apabila seseorang bermaksud mendirikan 

suatu badan hukum, maka ia dapat memilih diantara bentuk-bentuk badan hukum 

seperti disebutkan dalam undang-undang. Orang tidak dapat mendirikan badan hukum 

lain selain bentuk yang dicantumkan dalam undang-undang.  Sebelum tahun 1976, 

yaitu sebelum adanya suatu undang-undang yang bersifat integral tentang badan 

hukum, bentuk dan jenis badan hukum tidak semata-mata terdiri dari bentuk yang 

ditentukan dalam undang-undang, melainkan ditentukan juga oleh doktrin dan 

yurisprudensi. Dimungkinkan untuk diakuinya badan hukum lain, diluar bentuk yang 

disebutkan dalam undang-undang. Apakah suatu organisasi itu badan hukum atau 

tbukan, dicari jawaban serta disimpulkannya oleh doktrin dan yurisprudensi (het open 

system van rechtspersonen). Selanjutnya ketentuan ini diatur dalam N.B.W. 

                                                   
64  Surat wasiat yang dibuat notaries dan dihadiri oleh dua saksi. 
65  Seperti yang dijelaskan oleh Westbroek dalam artikelnya yang dimuat dalam buku Fokkema: Introduction to 
Dutch Law for Foreign Lawyers, fgr 156 yang berbunyi: “… Duch law has a closed system of juristic persons in 
trhis sense that is impossible to create juristic persons to one’s own specification”. 
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Dalam N.BW, Buku II Pasal 285 diatur, bahwa dalam batas-batas tertentu  status 

sebagai badan hukum timbul sejak saat perbuatan hukum (privat) pendiriannya. 66  

Menurut buku kedua N.B.W tersebut, bentuk badan hukum tidak dapat tercipta semata-

mata karena kehendak pihak yang bersangkutan saja. Status sebagai badan hukum 

hanya dapat diperoleh apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan formal tentang 

pendirian badan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain itu sesuai 

badan hukum harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu. 

Ketentuan-ketentuan tentang persyaratan-persyaratan formil dan materil ini merupakan 

peraturan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht). Semenjak berlakunya Wet 

op Stichtingen ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu yayasan. 

Dalam N.B.W Buku III Titel 5 Pasal 285 ayat (1) ditegaskan, bahwa yayasan 

adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai 

anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan 

dengan dana yang disediakan untuk itu. 

Dengan kreteria “tidak mempunyai anggota”, maka yayasan adalah berbeda dengan 

badan hukum lainnya. 

Di Belanda, berdasarkan Pasal 289 ayat (1) N.B.W , bahwa  Badan Hukum 

Yayasan wajib didirikan dengan akta notaries, dan harus didaftarkan pada Central 

Public Register of Foundations, dan yayasan harus mengumumkan/ mendaftarkan 

anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya.  

Di Belanda, Badan Hukum yayasan menikmati berbagai pasilitas yang tidak diperoleh 

badan hukum lain, menyangkut organisasi manajemennya, tidak ada saham, dan bagi 

                                                   
66 Dr. Chatamarrasjid, SH., MH., “Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”., Penerbit PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2000.hlm. 40. 



 81

yang bertujuan sosial dan kemanusiaan juga memperoleh pembebasan/ keringanan 

pajak.67 Dilihat dari kemudahan-kemudahan pasilitas atau kemudahan yang didapat 

yayasan di Belanda, pada dasarnya fungsi-fungsi Charitable Trust dalam hukum Inggris 

dan Amerika Serikat sudah dicakup oleh sticting di Belanda.  

Chatamarrasjid 68 Yurispudensi Belanda menunjukkan, bahwa suatu lembaga 

perkumpulan dapat diubah menjadi yayasan, dengan cara dilakukan melalui putusan 

Hakim Pengadilan. Putusan Pengadilan Breda pada tanggal 28 Maret 1980 

(Nederlandsche Jurisprudentie No. 569 Tahun 1980) memperlihatkan bahwa dengan 

kuasa Hakim Suatu perkumpulan menjadi yayasan, karena ternyata bahwa badan 

hukum yang didirikannya sebagai perkumpulan, dalam uraian anggaran dasarnya 

bukan suatu perkumpulan, melainkan adalah termasuk dalam yayasan. Terhadap 

pengurus “Perkumpulan” tersebut Pengadilan memberikan waktu selama dalam tiga 

bulan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan membentuk suatu lembaga. 

 Selanjutnya dalam hal pendirian yayasan, Pasal 286 N.B.W menyebutkan bahwa 

yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta notaris dibuat dalam bahasa Belanda. 

Kuasa untuk ikut dalam pembuatan akta harus tertulis. Yayasan dapat didirikan dengan 

surat wasiat terbuka yang ditulis dalam bahasa asing, tetapi dasar yayasan harus juga 

dituangkan dalam bahasa Belanda. Akta memuat anggaran dasar yayasan. Anggaran 

dasar wajib memuat: (a) nama yayasan, dengan kata yayasan merupakan bagian dari 

nama tersebut; (b) tujuan yayasan; (c) cara pengangkatan anggota pengurus; (d) 

kotamadya di Belanda tempat kedudukan yayasan. 

                                                   
67 Dr. Chatamarrasjid,S.H.,M.H., Ibid, hlm. 174 
68 Dr Chatamarrasjid, S.H.,M.H ., Ibid, hlm. 66 
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Notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib mengusahakan anggaran dasar 

yang memuat hal-hal diatas, maka ia bertanggungjawab secara pribadi terhadap 

mereka yang menderita kerugian karenanya. 

 Pasal 287 N.B.W menyatakan bilamana anggaran dasar tidak menyebutkan 

tempat kedudukan yayasan maka yayasan mempunyai tempat kedudukan di 

kotamadya tempat kedudukan notaris yang membuat akta pada waktu akta dibuat. 

 Pasal 289 antara lain mengatur mengenai keharusan anggota pengurus untuk 

mendaftarkan yayasan, lengkap dengan nama  dan alamat para pendiri/ pendiri, semua 

anggota pengurus (jika pengurus mempunyai wewenang untuk mewakili yayasan); 

dalam register umum yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Pabrik (kamer van 

Koophandel an Fabrieken), meletakkan satu salinan otentik atau suatu petikan otentik 

dari akta yayasan yang memuat anggaran dasar. 

Selama pendaftara dan peletakan pertama tidak dilakukan, maka setiap anggota 

pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas segala tindakan 

hukum yang dilakukan yayasan. 

Setiap orang yang merasa bahwa apa yang di daftarkan itu mengandung kekeliruan 

atau tidak lengkap, demikian pula pihak  kejaksaan, Kamar Dagang dan Pabrik; dapat 

mengajukan permohonan atau tuntutan kepada pengadilan, untuk memerintahkan 

dilakukannya pencoretan, penambahan atau perubahan dari apa yang didaftarkan itu. 

Kekurangan-kekurangan pada pendirian yayasan hanya dapat mengakibatkan bahwa 

pengadilan atas tuntutan kejaksaan atau atas permohonan seorang yang 

berkepentingan, dapat membubarkan yayasan (Pasal 290 N.B.W). 
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3. Di Inggris 

 

Dalam hal minat masyaratkat terhadap Yayasan 

Eksistensi atau keberadaan yayasan di Inggris sangat kuat, dibuktikan dengan 

adanya sepuluh besar yayasan di Inggris  yang terdiri:  Wellcome Trust, Tudor Trust, 

Gatsby Charitable Foundation, Leverhume Trust, Royal Society, Wolfson Faundation, 

dan Monumen Trust. Diantaranya yaitu Wellcome Trust  adalah merupakan yayasan 

terbesar di dunia dengan asset sebesar enam biliun poundsterling. 69  

Inggris adalah Negara yang paling lama menerapkan Undang-Undang tentang 

Amal secara konvensoinal. Pertama Foundatin diatur dalam Charitable Uses Acts of 

1601. 70, yang kemudian disebut Charities Act 1601, kemudian dengan latarbelakang 

untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, maka ada penggantian 

dengan Chariti Act 1958, Charities Act 1965,  Charities Act  1985, Charitie Act 1992, 

charitie Act 1993 dan sekarang diatur charitie Act 2011 Yaitu aturan untuk pengakuan 

lembaga sebagai charitable trust , yaitu apakah suatu kegiatan bersifat amal (charity) 

ataukah tidak. Penggantian Charities Act tersebut ditandai dengan adanya 

penambahan kewenangan aktivitas Charity Commisioner dalam upaya memajukan 

yayasan di Inggris. 

Charitis Act  tersebut memberikan landasan hukum bagi kehidupan yayasan, mulai dari 

pendirian, aktivitas, sumber dana, hingga seberapa jauh para pengurusnya benar-benar 

menjalankan aktifitas sesuai aturan yang berlaku atau anggaran dasar serta anggaran 

rumahtangganya. 

                                                   
69 Tom Lloyd., “The Charity Business”, pada Chatamarrasjid, ibid hlm 5 
70  Lester M Salamon., “The International Guide To Non frofit law”, John Wiley & Sons. Inc, New York, 1997, hlm. 
315. 
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Dalam hal Yayasan sebaga Badan Hukum  

Di Inggris  menganut system tertutup. Tidak ada badan hukum lain, selain dari 

pada yang disebutkan dalam undang-undang. 

Proses untuk memperoleh pengakuan sebagai charitable trust adalah persoalan 

administratif dan berada di luar control dari pengadilan, walaupun dalam hal terdapat 

keraguan apakah suatu kegiatan bersifat amal (charity) atau tidak akan diputuskan oleh 

pengadilan. Berdasarkan Charities Act 1960, organisasi yang menginginkan charitable 

trust harus mengajukan permohonan/ pendaftaran pada Charity Commissioners. 

Undang-undang ini memberikan kekuasaan pada Charity Commissioners untuk 

memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Pendaftaran atau registrasi yang 

diterima sekaligus memberikan Charitable status kepada organisasi tersebut.71  

Di Inggris, Charities Act memberikan landasan hukum bagi yayasan mulai dari 

pendirian, aktivitas, sumber dana, hingga seberapa jauh para pengurusnya benar-benar 

berjalan sesuai undang-undang ataupun anggaran dasar serta anggaran 

rumahtangganya. Untuk pengawasannya adalah kewenangan Board of Charity 

Commissioner, yang kemudian diganti menjadi The Charity Commission. 

Aturan ini  memberikan landasan hukum kehidupan yayasan mulai dari pendirian, 

aktivitas, sumber dana, hingga seberapa jauh para pengurusnya benar-benar berjalan 

sesuai undang-undang ataupun anggaran dasar serta anggaran rumahtangganya.  

Menurut Chatamarrasjid, Charitable Trus menikmati berbagai keuntungan yang tidak 

diperoleh oleh privat trus. Keuntungan tersebut dapat dikategorikan sebagai (a) trus law 

advantages dan (b) tax advantages. Trust Law advantages meliputi: Perpetuity, 

Doctrine of Lapsse, Certainty, and Purpose/ Cause. Sedangkan keuntungan dari segi 

                                                   
71  Chatamarrasjid, Ibid,  hlm. 37 
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fiscal adalah pembebasan/ keringanan pajak baik terhadap Charitable Trust maupun 

terhadap donor. Charitable Trust di Inggris dibebaskan dari pajak penghasilan (income 

tax), sejauh penghasilan tersebut ditujukan untuk charity. Juga dibebaskan dari capital 

gains tax, dan dalam hal charitable corporation, dibebaskan dari corporation tax. Bagi 

donor juga tidak dikenakan pajak warisan dan pajak capital gain, dalam hal pemberian 

atau warisan itu bertujuan amal (charity). 72   

 

4. Di Amerika Serikat  

 

Dalam hal minat masyaratkat terhadap Yayasan 

Dengan jumlah organisasi nirlaba yang sangat banyak73 dengan total asset tidak 

kurang dari $ 303.75 milyar74 pada tahun 2009, dan banyaknya yayasan besar di 

Amerika Serikat menjadikan petunjuk perkembangan pesat besarnya minat masyarakat 

di sana terhadap yayasan. 

Yayasan besar di Amerika Serikat antara lain 75: Carnegie Corporation of New York, 

Duke Endowment, Ford Foundation, John A. Harttford Foundation, W.K. Kellog 

Foundation, Lilly Endowment, Longwood Foundation, Moody Foundation, Charles 

Stewart Mott Foundation, Alfred P. Sloan Foundation. 

 

                                                   
72  Chatamarrasjid, Ibid , hlm. 174 
73  Menurut the NCCS (National Center for Charitable Statistics) saat ini terdapat kurang lebih 1,5 juta nonprofit 
organizations di Amerika Serikat. Foundation center, http;//foundationcenter.org/ findfunders/ topfunders/top 100 
assets. Html diakses pada 9 Agustus 2012. 
74  Menurut data pada Foundation center, pada Tahun 2009 dana yayasan di Amerika Serikat diperkirakan sebesar $ 
303.75 milyar (http://www.grantspace.org/Tools/Knowlwdge-Base/Funding Resources/ Individual-
Donors/American-giving diakses pada 9 Agustus 2012 
75  Dalam Encyclopedia Americana, volume 11, hlm. 647. 
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Dalam hal Yayasan sebagai Badan Hukum 

 Di Amerika Serikat, Foundaton sebagai organisasi nirlaba termasuk dalam 

kategori lembaga  yang diatur  “Nonprofit Corporation Act”. Yaitu semula diatur dalam 

The Old Model Act (Old Act) 1964, yang kemudian digantikan dengan Revised Model 

Nonporofit  Act 1987 (Act  1987). 

Act 1987 mengatur, bahwa ada tiga kategori organisasi nirlaba, yaitu (1) beroperasi 

untuk kepentingan umum  atau tujuan-tujuan sosial (public benefit corporations); (2) 

memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya atau sekelompok orang yang 

dilayaninya atau diwakilinya (mutual benefit corporation); dan (3) beroperasi terutama 

atau secara eksklusif untuk tujuan-tujuan keagamaan (religious corporatins). 

The Internal Revenui Code membedakan yayasan antara private foundations 

yang didanai oleh perorangan, keluarga atau perusahaan dan community foundations 

yang didanai publik. Dalam private foundation, penyandang dana lebih leluasa dalam 

mengendalikan kegiatan dermanya namun demikian disisi yang lain lebih banyak 

pembatasan dan lebih kecil dalam pengurangan pajak apabila dibandingkan dengan 

community foundation. 

Undang-Undang Perpajakan Amerika Serkat membagi yayasan ke dalam dua 

kategori yaitu Yayasan publik dan yayasan privat. Meskipun dalam beberapa hal ke 

duanya diperlakukan berbeda namun baik yayasan publik maupun yayasan privat 

dikecualikan dalam bidang perpajakan seperti yang tercantum dalam Pasal 501 (c )  (3) 

The Internal Revenue Code. 
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Menurut Chatamarrasjid 76, di Amerika Serikat suatu foundation disebut 

incorporatied Foundation bila telah mendapat pengesahan dari yang berwajib untuk 

menjadi badan hukum, dan  peraturan perundang-undangan yang mengaturnya 

berbeda antara satu Negara bagian dengan Negara bagian lainnya. 

Selanjutnya Chatamarrasjid menjelaskan, bahwa semula yayasan di Amerika Serikat 

memperoleh status badan hukum melalui undang-undang yang dibuat oleh Kongres 

Amerika Serikat , tetapi kemudian dalam perkembangannya status badan hukum 

diperoleh berdasarkan undang-undang Negara Bagian. Badan Hukum yayasan 

(incorporated foundation) lebih sukar didirikan, tetapi lebih fleksibel dari pada trust. 

Dalam batasan anggaran dasar (charter) yang dapat sangat luas seperti “kesejahteraan 

umat manusia”, ia dapat mensubsidi atau mengerjakan/ melaksanakan berbagai 

program cukup dengan putusan dari Board of Trustees (Dewan Penyantun).77  

Selanjutnya Chatamarrasjid menjelaskan, bahwa di Amerika Serikat, hukum 

yang mengatur organisasi nirlaba (nonprofit corporations) berbeda antara berbagai 

jurisdiksi, dengan akibat beberapa yayasan menjadi badan hukum di Negara bagian 

yang berbeda dari Kantor Cabang Utamanya (main office) dan pusat kegiatannya. 

Sebagai contoh, di Negara Bagian Massachusset semua “surat-surat” chartable 

corporations harus disetujui oleh Departemen Kesejahteraan Umum (The Departement 

of Public Welfare), membuat laporan tahunan ke Departemen ini, modalnya tidak lebih 

dari 5 (lima) juta dolar. Negara Bagian Texas tidak meberikan pembebasan pajak 

terhadap derma (charitable gifts) yang dipergunakan di luar negeri bagian Texas. Oleh 

karena itu semua yayasan yang didirikan dengan hibah atau wasiat, harus 

                                                   
76  Chatamarrasjid, Ibid , hlm 18 
77  Chatamarrasjid., Ibid. hlm. 36 
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mempergunakan dananya di dalam Negara bagian, bila ia ingin menghindari pajak 

Negara bagian tersebut. 78  

Semula  diatur bahwa beberapa yayasan memperoleh status badan hukum 

melalui undang-undang Kongres, tetapi hal ini tidak berlaku lagi. Sekarang untuk 

memperoleh status badan hukum, yayasan harus memperoleh/ memiliki articles of 

incorporation. Isinya berbeda dari satu Negara bagian ke Negara bagian yang lainnya.79  

Pada  articles of incorporation  diatur, bahwa suatu badan hukum harus  dinyatakan  

apakah  ia tidak punya anggota. Ini penting dikarenakan ada bentuk-bentuk nonprofit 

organization yang boleh mempunyai anggota, dengan persyaratan dari pasilitas 

perpajakan yang berbeda 

Dalam hal kemudahan, Chatamarrasjid memjelaskan, bahwa di Amerika Serikat 

seperti juga di Inggris, Foundation memperoleh berbagai pasilitas fiscal. Amerika 

Serikat mewajibkan setiap foundation untuk membuat laporan tahunan menurut form 

yang sudah disediakan untuk tujuan tersebut. Laporan tersebut dikirim ke pada 

pemerintah federal di Washington dan Direktur dari Distrik Internal Revenue 

bersangkutan. Laporan ini bersifat terbuka dan dapat dibaca/ diperiksa oleh setiap 

orang yang berkepentingan/ public inspection.80  

 

 

 

 

                                                   
78  Chatamarrasjid., Ibid. hlm. 36-37 
79  Chatamarrasjid., Ibid.hlm. 37 
80  Chatamarrasjid., Ibid.hlm. 175 



 89

B. Tujuan Yayasan 

Tujuan yayasan adalah perihal visi atau sasaran ideal yang harus di tuju oleh 

yayasan, yang walaupun ada kesamaan yaitu kepentingan berbasis sosial, tapi ternyata 

di tiap negara ada spesifikasi tujuan yayasan, yang adalah sebagai berikut: 

 

1. Di Indonesia 

 Tujuan yayasan dicantumkan secara tegas di dalam undang-undang, melalui 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 , haruslah bertujuan untuk 

sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan. 

Dikatakan oleh Yusuf Fatrianto Tjahyono, bahwa dari sejak awal sebuah yayasan 

didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi 

tujuannya tidak lebih dari membantu atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

orang lain. 81 

 Seperti juga dikatakan oleh Arie Kusumastuti, bahwa keberadaan yayasan, 

merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau 

lembaga yang bersifat dan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusian. Dengan adanya 

yayasan  maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu diwujudkan 

di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya. 82 Tapi realitas 

menunjukkan bahwa tidak semu yayasan konsisten dengan tujuan tersebut. Karenanya 

aturan hukum seharusnya dapat menggiring yayasan dengan tujuan sosial, 

                                                   
81  Yusuf Fatrianto Tjahyono, SH.,MH (Notaris di Surabaya). 
82  Arie Kusumastuti., Maria Suhardiadi ., “Hukum Yayasan di Indonesia”, Abadi, Jakarta, 2003, hlm.1. 
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keagamaan, dan kemanusian. Yang tentunya tidak untuk profit motif sebagaimana 

tujuan dari PT (Perseroan Terbatas). 

Kenyataannya di Indonesia, dalam praktek apa yang dimaksud “yayasan” adalah suatu 

badan  hukum yang menjalankan usaha, bergerak dalam segala macam lapangan 

usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak 

langsung bersifat seratus persen komersial. 

 Pakta di lapangan menunjukkan, bahwa banyak orang yang mendirikan yayasan 

tanpa mengetahui apa yayasan. Mereka dating ke notaries untuk dibuatkan akta 

pendirian yayasan, dengan menyerahkan nama orang-orang yang akan jadi anggota 

yayasan tersebut, dan dengan tujuan komersial. Setelah dicermati ternyata yang 

menjadi pendorong mereka memilih yayasan adalah dikarenakan persepsi yang keliru. 

Yaitu persepsi bahwa yayasan tidak kena pajak. Ini sering terjadi dan ironis sekali 

dikarenakan idealnya yayasan adalah lembaga amal dan bukan untuk cari keuntungan. 

Idealnya, yayasan didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memisahkan harta 

kekayaan dengan tujuan ideal (sosial). Artinya bahwa yayasan adalah untuk 

kepentingan suatu kelompok masyarakat diluar yayasan yang dirasakan perlu dibantu. 

Tujuan tersebut adalah merupakan pengejawantahan  dari beberapa Pasal U.U.D 1945, 

seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 31 dan Pasal 34. Karena yayasan harus untuk 

kepentingan suatu kelompok masyarakat luar yayasan yang perlu dibantu, maka 

yayasan tidak punya anggota. Sebelum undang-undang yayasan berlaku, satu-satunya 

organ yayasan yang dimiliki oleh yayasan adalah pengurus. Pengurus inilah yang 

mewakili kepentingan yayasan baik di dalam maupun luar pengadilan. 
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 Kebijakan pemerintah untuk yayasan pun tidak jauh berbeda dengan untuk PT 

(Perseroan Terbatas) dan badan usaha lainnya, yaitu diletakan menjadi wajib pajak, 

dan dari pajak inilah mengupayakan kesejahteraan umum. Masalahnya sistem 

perpajakan kita menganut sistem self assessment,dimana subjek hukum kena pajak 

wajib melaporkan sendiri seluruh kegiatannya dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan ilai. Sedangkan seperti kita maklum bahwa yayasan sudah terbiasa 

dengan persepsi bahwa yayasan bebas pajak, dan justeru dapat bantuan pemerintah. 

Dengan demkian tentu dihadapkan pada masalah di dalam pelaksanaannya. 

Di sisi yang lain kenyataan juga menunjukkan, bahwa di Indonesia ada yayasan yang 

tujuannya adalah amal dan sosial, sehingga bukan merupakan profit motif, yang 

tentunya terhadap yayasan seperti ini tidak perlu kena pajak, tapi justeru perlu bantuan 

dana dari pihak pemerintah juga pihak lainnya. 

 Walaupun diakui bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai 

badan hukum adalah berbeda dengan PT (Perseroan Terbatas), terutama segi tujuan 

dimana untuk yayasan haruslah bersifat sosial,amal, dan nirlaba. Tapi tidak ada 

undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan semata-mata 

tujuan cari laba, seperti poliklinik atau rumah sakit. 

Dengan menghadapi realitas yayasan dilapangan, Anwar Borahima mengatakan, 

bahwa yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tapi dengan 

adanya maksud yang tidak bertujuan untuk cari keuntungan, melainkan melaksanakan 

sesuatu yang adiil atau filantropis atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu 

dapat untung. 83 

                                                   
83  Anwar Borahima., SH.,M.Hum.,Dr.,Prof., “Kedudukan Yayasan Di Indonesia.”, Prenada Media., Jakarta 2010,  
hlm 6 
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2. Di Belanda 

Tujuan yayasan di Belanda, walaupun N.B.W tidak mencantumkan secara tegas 

perihal tujuan yayasan, namun demikian dari materi Pasal 285 ayat (3) N.B.W yang 

menyebutkan, bahwa tujuan yayasan tidak boleh termasuk melakukan pembagian 

(distribusi) kepada setiap pendiri, atau terhadap mereka yang berada pada organ atau 

pihak lainnya, kecuali pembagian tersebut memiliki idealism atau tujuan sosial dan 

kemanusian. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat pembatasan/ larangan bahwa 

yayasan tidaklah diperbolehkan  bertujuan untuk membagikan/ distribusi untuk pihak-

pihak sebagai berikut: (a) pendiri; (2) mereka yang berada pada organ; (3) pihak-pihak 

lainnya. Pembatasan tersebut dikecualikan pula dalam hal pembagian tersebut memiliki 

idealisme atau untuk tujuan social. Mengenai penafsiran idealisme dan tujuan social 

tidak terdapat penjelasan lebih lanjut. Apabila ditafsirkan secara sederhana, keduanya 

memiliki keidentikan. Keduanya dapat ditafsirkan tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan seperti badan usaha yang memang melakukan kegiatan usaha secara 

terus menerus dan terang-terangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya. 

Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah kegiatan dengan tujuan idiil yang tidak 

mencari keuntungan. Pada umumnya kegiatan sosial tersebut diarahkan pada 

pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau kepentingan umum. 84 

Dengan demikian kedua istilah tersebut (idealism/ idiil dengan sosial) tidak dapat 

dipisahkan secara tegas karena keidentikannya dan saling terkait satu dengan yang 

                                                   
84  Anwar Borahima, “Kedudukan Yayasan di Indonesia. Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan”., Edisi 
Pertama, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2010,hlm.88. 
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lainnya. Akan tetapi, pada intinya bertujuan pada non profit base yang bersifat tidak 

untuk mencari laba. 

Seperti yang menjadi tujuan dari IKEA Foundation yang berdomisili di Leaden Belanda, 

yayasan tersebut kegiatannya sudah lintas Negara, yaitu dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesempata bagi keluarga-keluarga di Negara berkembang, terutama 

anak-anak dan wanita agar mereka dapat menikmati masa depan yang baik.. Dari 

tujuan yayasan tersebut dapat disimpulkan adanya unsure sosial dan kemanusiaan dari 

kegiatan yang dilakukan oleh salah satu yayasan di Negeri Belanda. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yayasan di Belanda harus 

bertujuan idealistis atau sosial dan kemanusiaan.  

 Melalui Pasal 285 ayat (1) N.B.W menegaskan bahwa yang dimaksud stichting 

atau yayasan, adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum. Badan 

hukum tersebut tidak mempunyai anggota. Adapun mengenai tujuan stichting adalah 

ada pada statuta yayasan. Untuk dilaksanakannya apa yang menjadi tujuan stichting  

tersebut jelas dibutuhkan dana. Dana dimaksudkan adalah dana yang memang 

diperuntukan untuk itu. 85 

Dengan demikian berarti bahwa hukum Belanda untuk tujuan stichting atau yayasan 

lebih memilih untuk tidak perlu menempatkan pada undang-undang, melainkan memilih 

untuk menempatkannya  pada statuta yayasan, yang sifatnya lebih konkrit,dan teknis, 

dan operasional. 

                                                   
85 Definisi stichting atau yayasan dalam Pasal 285 ayat (1) NBW adalah: “Een Stichting is een door een 
rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe 
bestemd vermogen een in de statute vermeld doel te verwezenlijken”  ( Yayasan adalah badan hukum yang lahir 
karena suatu perbuatan hokum. Yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang 
tertera dalam statute yayasan dengan dana yang diperuntukan untuk itu). 
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Norma hukum tidak langsung pada terminologi tujuan yayasan. Pembatasan 

N.B.W terhadap stichting diarahkan pada perlindungan tujuan yayasan dari 

kemungkinan digunakannya dana yayasan untuk kepentingan di luar tujuan yayasan. 

Seperti diatur oleh Pasal 285 ayat (3) N.B.W, yang melarang yayasan  untuk melakukan 

pemberian kepada para pendiri, kepada mereka yang merupakan bagian dari alat 

perlengkapan yayasan, maupun kepada pihak lain, kecuali jika memberikan kepada 

yang disebut terakhir itu dilakukan dengan tujuan idealistis atau sosial. 

Persyaratan berupa larangan bagi yayasan untuk melakukan pemberian 

terhadap para pendiri dan mereka yang merupakan alat perlengkapan yayasan, adalah  

merupakan cara yang ditempuh pembuat undang-undang/ N.B.W untuk dapat memberi 

batas antara badan usaha (termasuk koperasi) yang juga adalah badan hukum, dengan 

yayasan, tanpa harus selalu bertujuan idealistis atau sosial. Jadi apa yang menjadi 

tujuan yayasan dapat di lihat di masing-masing  anggaran dasar (statute) 

Melaui Pasal 293  N.B.W menentukan, bahwa ketentuan dalam anggaran dasar 

(statute) hanya dapat diubah oleh alat-alatnya jika hal tersebut dimungkinkan oleh 

ketentuan dalam anggaran dasar itu sendiri. Jika ketentuan demikian tidak ada maka 

hanya pengadilanlah yang dapat mengadakan perubahan- anggaran dasar. Perubahan 

tersebut harus dilakukan dengan akta notaries. Selanjutnya Pasal 294 N.B.W 

menentukan, bahwa jika anggaran dasar tidak memuat kemungkinan perubahan 

anggaran dasar, maka pengadilan atas permohonan pendiri atau atas permohonan 

pengurus, atau atas tuntutan kejaksaan, dapat mengubah ktentuan-ketentuan anggaran 

dasar berdasarkan alasan bahwa kelangsungan anggaran dasar tanpa perubahan akan 

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu pendirian. 
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3. Di Inggris 

Tujuan yayasan di Inggris, dari segi istilah atau penamaan yayasan     

(seperti:Tudor Foundation, Wellcome Trust, Royal Sociaty) telah menunjukkan bahwa 

tujuan yayasan adalah untuk menjadi pondasi atau fondamen lembaga amal dan 

lembaga kepercayaan. tujuan sosial  (the foundation of  charity and  trust for society).   

Dari Charities Act 2011 disimpulkan bahwa yayasan (Charitable Trust) yang terdiri dari 

Meaning of Charity, Meaning of Chatitable Purpose, dan Descriptions of Purposes, 

haruslah bertujuan amal (charity) dan tujuan sosial dan kemanusiaan. 

Adapun yang dimaksud tujuan atau kepentingan sosial disini, seperti juga di Negara-

negara dengan system “Common Law” lainnya adalah meliputi: (1) memajukan 

pendidikan, (2) memajukan agama, (3) mengentaskan kemiskinan, dan (4) tujuan-

tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. (chatamarrasjid, 2000; 188) 86 

 Sesuai dengan keadaan hukum yayasan di Inggris yang dikembangkan dari 

lembaga amal (charity) dan lembaga kepercayaan (trust),  maka yayasan haruslah 

menjadikan amal (charity) sebagai tujuan yayasan. Karenanya “The Charity 

Commission”, sebagai lembaga independent bertugas untuk mengadvokasi 

terbentuknya regulasi yang baik bagi kegiatan “charity”.. 

Dasar hukum aktivitas lembaga amal adalah kebebasan berserikat. Individu dapat 

berserikat ntuk tujuan yang sah secara bebas. Proses pendaftaran dan akuntabilitas 

dirancang untuk mencerminkan prinsip bahwa Negara menfasilitasi, tidak menghambat 

dan mengontrol, penciptaan dan pengoperasian organisasi amal.. 

                                                   
86  Mengikuti pembagian bidang kegiatan berbasis sosial yang dikemukakan oleh Lord Mac Naughten dalam Kasus 
Commissionners for Spesial Proses on income Tex v. Pemsel (1891) AC 531. 
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 Seperti di seluruh Eropah, bahwa yayasan amal, merupakan refleksi atas 

keinginan dermawan kaya untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan 

masyarakat dengan membantu yang membutuhkan. Dan hal ini adalah bagian penting 

dari yang sekarang kita sebut sebagai tujuan sosial.  

Filar utama dari status lembaga  amal adalah: tujuan kepentingan umum (public), 

independent, nirlaba, dan non politik. 

Karakteristik dari lembaga amal di Inggris, adalah bahwa tidak spesifik untuk bentuk 

bentuk lembaga amal. Bentuk dari lembaga amal (charities) banyak macamnya, mulai 

dari asosiasi yang tak berhubungan dengan badan yang ditetapkan oleh peraturan atau 

royal charter; kepercayaan, dan perusahaan amal. Yang diutamakan adalah konsistensi 

hukum dari bentuk organisasi yang dipilihnya. Bila dalam bentuk perusahaan tentunya 

mematuhi kaidah-kaidah ketentuan perusahaan. Tentunya lain lagi bila memilih 

organisasi bentuk lainnya. Jadi setiap pilihan akan diikuti dengan konsekwensinya. 

Dua belas tujuan yayasan amal sebagai sebuah pernyatan modern tujuan amal 

berdasarkan common law system adalah: (a) pencegahan atau pembebasan 

kemiskinan; (b) kemajuan pendidikan; (c) kemajuan agama; (d) kemajuan kesehatan; 

(e) kemajuan kewarganegaraan atau pengembangan masyarakat; (f) kemajuan waris, 

seni atau ilmu pengetahuan; (g) kemajuan olahraga amatir; (h) kemajuan hak asasi 

manusia, resolusi konflik atau rekonsiliasi; (i) kemajuan perlindungan lingkungan atau 

perbaikan; (j) menghilangkan kesulitan mereka yang membutuhkan, dengan alasan 

usia, gangguan kesehatan, cacat, kesulitan keuangan atau hal merugikan lainnya; (k) 

kemajuan kesejahteraan hewan; (l) setiap analog tujuan lain. 



 97

Yayasan di Inggris dikembangkan pula dari lembaga Trust, yaitu lembaga yang 

aasal mulanya berasal dari Inggris dengan system hukum common law nya. Trust 

timbul karena adanya equity, dan tanpa adanya equity maka tidak ada trust. Secara 

histories trust adalah system yang berada di luar system common law dan merupakan 

prinsip-prinsip etika yang dikembangkan oleh Court of Chancery. Yaitu pengadilan yang 

memiliki extraordinary jurisdiction yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara 

yang tidak dapat diselesaikan didalam pengadilan common law. 

Untuk mengetahui tujuan trust, dapat dilihat dari obyeknya dan juga dari cara 

terbentuknya trust tersebut.  

Dilihat dari objeknya, trust ada dua macam yaitu: (1) Privat trust, yaitu trust untuk 

kepentingan seseorang tertentu atau  sekelompok orang; dan (2) Public trust, yaitu trust 

untuk tujuan kepentingan umum, misalnya trust untuk kepentingan kemajuan 

pendidikan. 

Dilihat dari cara terbentuknya, ada dua macam trust, yaitu: (1 ) Express trust yaitu trust  

yang dibentuk secara tegas oleh pembuat trust. Yaitu bila kehendak pokok dari pihak 

yang melahirkan trust tersebut masih dapat diketahui secara pasti; (2) Implied trust 

yaitu trust yang dibentuk adalah yang dimana keinginan dari settlortidak disebut secara 

tegas pada saat melahirka trust tersebut.. Ini baru diketahui setelah disimpulkan dari 

perbuatan hukum para pihak, dan atau terbentuk karena pelaksanaan hukum dan 

pelaksanaannya dipaksakan oleh pengadilan. 
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4. Di Amerika Serikat 

Tujuan yayasan di Amerika Serikat dari segi istilah atau penamaan yayasan   

(seperti:The Rockefelle Foundation, George F. Baker Charity Trust,  Trustees under 

the Will of Lotta M. Crabtre, New York Community Trust,, The A.W. Mellon 

Educational and Charitable Trust, Havens Relief Fund Sociaty, Hartford Faundation 

for Public Giving, The Carmegie Corporation of New York, Smithsonian Institution, 

Duke Endowment, Commonwealth Fund, Academy in Rome, American Missonary 

Association, Crnegie Hero Fund Commission, Church Peace Union, Thomas J. 

Emery Memorial, Havens Relief Fund Sociaty, Edward Rutledge Charity, Whitney 

Benefits, Estate of Harry C. Trexter, Independent Aid, yang kemudian diganti nama  

menjadi Doris Duke Faundation ) telah menunjukkan bahwa tujuan yayasan atau 

foundation adalah untuk menjadi pondasi atau fondamen lembaga amal dan lembaga 

kepercaya untuk tujuan sosial  (the foundation of  charity and trust for society).  

Di Amerika Serikat, yayasan  (foundation atau charitable foundation) adalah 

kategorisasi hukum dari organisasi nirlaba yang biasanya mendonasi dana, mendukung 

organisasi yang lain atau menjadikan sumber pendanaan untuk tujuan-tujuan derma 

(charity). Di Amerika Serikat banyak organisasi sosial (philanthropic and charitable 

organizations) yang disebut dengan yayasan (foundations). 

Dari Internal Revenue Code, disimpulkan bahwa baik itu yayasan publik ataukah 

yayasan privat adalah merupakan lembaga amal (charity) untuk tujuan yang 

bermanpaat bagi kepentingan umum. 87 

                                                   
87  Yang dimaksud yayasan privat, adalah suatu organisasi amal yang diatur dan dioperasionalkan untuk tujuan yang 
bermanfaat bagi kepentingan umum, dan memenuhi syarat bebas pajak berdasarkan Bagian 501 (c ) (3) Internal 
Revenue Code. Kekayaannya berasal dari keluarga, indipidu, perusahaan, atau beberapa sumber tunggal lainnya dan 
tidak minta dana dari masyarakat. 
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Sama seperti di Inggris, Amerika Serikatpun membagi bidang kegiatan berbasis sosial 

meliputi: (1)  memajukan pendidikan; (2) memajukan agama; (3) mengentaskan 

kemiskinan; (4) tujuan-tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari empat hal 

tersebut sebenarnya hanya dua kategori yaitu mengentaskan kemiskinan dan tujuan-

tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat selain mengentaskan kemiskinan. 

Pada tahun 1987 di Amerika Serikat terdapat 908.000 organisasi sosial ataupun 

organisasi nirlaba, yang kesemuanya memperoleh pembebasan pajak atau keringanan 

pajak. 88  

Pada articles of incorporations 89 ditentukan, bahwa bagi suatu lembaga nirlaba 

(non profit organization) di Amerika diantaranya harus dinyatakan apakah suatu badan 

tidak mempunyai anggota. Bagi suatu non profit organization di Amerika, bila ingin 

memperoleh status badan hukum, maka hal memiliki anggota atau tidak adalah 

merupakan suatu yang harus dinyatakan secara tegas, Hal ini penting karena ada 

bentuk-bentuk nonprofit organization yang boleh mempunyai anggota, dengan 

persyaratan dan pasilitas perpajakan yang berbeda. 

Sebagai organisai nirlaba, yayasan diatur dalam “Nomprofit Corporation Act”. 

Dalam Revised Model Nonprofit Act 1987 (selanjutnya disebut Act 1987) yang 

menggantikan The Old Model Act (Old Act) 1964,bahwa ada tiga kategori organisasi 

nirlaba, yaitu (1) beroperasi untuk kepentingan umum  atau tujuan-tujuan sosial (public 

benefit corporations); (2) memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya atau 

                                                                                                                                                                    
Yang dimaksud yayasan publik, adalah suatu adalah suatu organisasi amal, yang menurut Bagian 509 (a) Internal 
Revenue Code; menerima hibah dari perorangan, pemerintah, dan yayasan swasta, dan kegiatannya menjadi 
pendonor/ penyumbang bagi kegiatan amal sehingga sering dikenal sebagai yayasan non operasional. 
88  Tom Lloyd, “The Charity Business”, Dalam Chatamarrasjid., Ibid hlm. 5 
 
89  Model yang lengkap dimuat dalam Taylor, Public Accountabilyty of Foundations and Charitable Trust, pp.150-
178; dari F.Emerson Andrews, hlm.50. 
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sekelompok orang yang dilayaninya atau diwakilinya (mutual benefit corporation); dan 

(3) beroperasi terutama atau secara eksklusif untuk tujuan-tujuan keagamaan (religious 

corporatins). 

Aturan yang umum pada public benefit corporation, bila memiliki anggota mereka 

tidak mempunyai kepentingan untuk memiliki korporasi. Tentunya adalah berbeda 

dengan pemegang saham suatu perusahaan yang tujuannya mencari untukng (busines 

corporations).  

Kekayaan dari suatu public benefit corporations adalah untuk kepentingan umum dan 

tujuan- tujuan sosial, dan bukanlah untuk kepentingan pengurusnya. Karenanya 

kekayaan tersebut tidak dapat dibagikan kepada anggota, direksi, atau stafnya baik 

selama melakukan kegiatan ataupun bila dibubarkan. Keanggotannya tidak dapat dijual 

atau dipindahkan kepada orang lain. Terhadap suatu public benefit corporation tidak 

boleh seorangpun membeli keanggotaan (membership) atau hak-hak yang timbul dari 

keanggotaannya. Bila seorang anggota berhenti atau keanggotaannya diakhiri, maka 

korporasi tersebut tidak melakukan pembayaran kepada anggotanya. 

Anggota-anggota dari public benefit corporation karena tidak punya kepentingan 

ekonomi, maka suara mereka untuk merubah anggaran rumah tangga tidaklah sebesar 

hak anggota mutual benefit corporation yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu. 

 Selanjutnya, dalam charitable Organization Law, disebutkan, bahwa, a charitable 

organization atau yayasan adalah salah satu jenis organisasi non –profit. Secara 

sederhana dapat berart a public foundation or simply foundation) or a private 

foundation. Ini berbeda dengan bentuk non prifit organization yang lain, dimana dalam 

hal yayasan (foundation) memfokuskan diri pada hal-hal yang bertujuan derma, 
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misalnya, dalam hal pendidikan, keagamaan dan kegiatan lain yang melayani 

kepentingan publik. 

 

C. Pola Kerja Yayasan 

Pola kerja yayasan adalah perihal misi atau perihal bagaimana yayasan 

dijalankan oleh struktur organisasinya untuk terwujudnya apa yang menjadi tujuan 

yayasan. Yang walaupun disetiap negara ada kesamaan mengenai tujuan yayasan 

yaitu tujuan kepentingan umum, non profit, lembaga amal, lembaga kepercayaan, dan 

lembaga sosial, tapi dengan pola kerja yang berbeda antara Negara yang satu dengan 

Negara yang lain.  Adalah sebagai berikut : 

 

1. Di Indonesia 

Sesuai Ketentuan Undang-Undang, organisasi yayasan di Indonesia terdiri dari 

Pembina, pengurus, dan pengawas. 

 

a. Pembina 

Istilah Pembina pada yayasan digunakan untuk lembaga “legislatif” nya 

struktur organisasi yayasan. Fungsi yang sama untuk PT (Perseroan Terbatas) 

diletakan pada R.U.P.S (Rapat Umum Pemegang Saham), dan koperasi 

meletakan fungsi “legislative” ini pada Rapat Anggota. 
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Secara organisatoris Pembina kedudukannya sangat setrategis. Pembina, 

punya kewenangan, hak dan kewajiban tertinggi (di banding pengurus dan 

pengawas).90   

Pembina jumlahnya lebih dari satu orang dengan personil terdiri dari ketua, 

wakil, dan anggota. Ini diatur dalam anggaran dasar yayasan.  Anggota Pembina 

diangkat oleh rapat anggota. Masalah timbul pada saat yayasan baru didirikan, 

bagaimanakah cara atau proses pengangkatan, pada saat belum ada satu 

orangpun pembinanya (ada kekosongan hukum, karena undang-undang tidak 

mengatur hal ini). Dalam kondisi seperti ini yang dapat diangkat jadi Pembina 

yayasan, adalah orang perorangan sebagai pendiri yayasan dan/ atau mereka 

yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi 

yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.91  Dalam hal 

kekosongan Pembina, undang-undang dalam rangka memberi jalan keluar 

memberikan waktu pada pengurus dan anggota pengawas paling lambat 30 hari 

terhitung sejak tanggal kekosongn itu, diwajibkan pada untuk kengadakan rapat 

gabungan untuk mengangkat anggota pembina dengan memperhatikan Pasal 28 

ayat (3), yaitu dinila memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan.92 

Teknis pengambilan keputusan di dalam rapat gabungan tersebut  diharuskan 

untuk memperhatikan kuoruum dari kehadiran dan kuorum keputusan untuk 

perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan undang-undang yayasan atau 

                                                   
90  Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa pembinan mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus 
atau pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atau anggaran dasar. Diantaranya adalah kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas; menilai hasil pekerjaan pengurus dan pengawas 
setiap tahun. 
91  Indonesia, Undang-Undang  tentang Yayasan, Loc.Cit, psl. 28 ayat (3). 
92  Indonesia, Undang-Undang  tentang Yayasan, Loc.Cit, Pal. 28 ayat (4). 
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anggaran dasar. Undang-undang menentukan, yaitu, bila 2/3 (dua per tiga) dari 

yang hadir. 

 

Kewenangan Pembina: 

Fungsi Pembina sangat stragegis, yaitu untuk pembinaan, memberi 

keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk memajukan dan 

mengembangkan yayasan.  

 

Hak dan kewajiban Pembina 

Pembina berhak untuk menerima dan atau menolak laporan kegiatan 

pengrus dan pengawas. Apabila laporan kinerja tersebut menurut penilaian rapat 

Pembina adalah benar maka laporan tersebut diterimanya, tapi sebaliknya jika 

laporan tersebut menurut penilaian rapat Pembina adalah tidak benar maka 

rapat pembina dapat menolaknya. 

 

b.  Pengrus 

Istilah pengurus pada yayasan, digunakan pada organ yang melaksanakan 

kepengurusan yayasan. Untuk optimalnya fungsi kepengurusan undangundang 

menentukan, bahwa yang dapat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan 

yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap 

sebagai Pembina atau pengawas. 93 

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus yayasan, undang-

undang menentukan: (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan 

                                                   
93  Indonesia., Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 31. 
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keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali;(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan 

pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud , ada ditentukan 

dalam Anggaran Dasar; (3) Susunan  Pengrus sekurang-kurangnya terdiri atas : 

(a) seorang ketua, (b) seorang sekretaris, (c) seorang bendahara; (4) Dalam hal 

Pengurus sebagaimana dimaksud, selama menjalankan tugas melakukan 

tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan 

keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa 

kepengurusannya berakhir; Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara 

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam 

Anggaran Dasar. 

Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus yayasan. 94 

Pengurus juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat 

Pembina. 95 

Bila tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar maka terhadap  

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus tersebut atas 

permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal 

                                                   
94  Indonesia., Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 33. 
95  Indonesia., Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 34 ayat (1). 
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mewakili kepentingan umum dapat dibatalkan Pengadilan. Paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. 96 

 

c. Pengawas 

Undang-undang menentukan, bahwa Pengawas Yayasan diangkat  oleh 

Pebina berdasarkan keputusan rapat Pembina Untuk jangka waktu selama 5 

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawas Yayasan dapat diangkat 

kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 

sebagaimana dimaksud , dan ditentukan dalam Anggaran Dasar. Anggaran 

Dasar menentukan lebih lanjut perihal susunan, tatacara pengangkatan, 

pemberhentian, dan penggantian Pengawas. 97 

Yang berwenang untuk  diberitahu perihal penggantian Pengawas adalah   

Menteri  Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kem Hukum dan HAM sekarang). 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan Pengrus dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal penggantian Pengawas 

Yayasan. 98 

 Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan 

penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan 

dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan 

pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam 

                                                   
96  Indonesia .,Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 34 ayat (2). 
97  Indonesia., Undang-Undang tentang Yayasan Loc.Cit Pasal 44 
98  Indonesia., Undang-Undang tentang yayasan, Loc.Cit, Pasal  45 
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jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

permohonan pembatalan diajukan.99 

Undang-Undang Yayasan di Indonesia tidak mengatur secara khusus perihal 

Karyawan, tapi hanya mengatur pengurus Yayasan 

Untuk melindungi kepentingan yayasan, undang-undang menentukan, 

bahwa: (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang 

terafiliasi dengan yayasan, Pembinan, Pengurus, dan/ atau Pengawas Yayasan, 

atau seorang yang bekerja pada Yayasan; (2) Larangan tersebut tidak berlaku 

dalam hal perjanjian tersebut justeru bermanfaat bagi tercapainya maksud dan 

tjuan Yayasan. 100 

Untuk asas keterbukaan (publisitas), Undang-Undang tentang Yayasan 

menentukan: (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan 

pengumuman di kantor Yayasan; (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan 

bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang 

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/ atau pihak lain 

sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) 

tahun buku; atau, b mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; (3) Laporan Keuangan 

Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan 

Publik; (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana 

                                                   
99  Indonesia, Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 46. 
100  Indonesia .,Undang-Undang tentang Yayasan Loc.Cit Pasal 38. 
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dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang 

bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan insitusi terkait.101 

 

2. Di Belanda 

Pasal 285 (1) N.B.W, tidak memberi kejelasan perihal susunan  organisasi 

yayasan, dan menyebutkan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. 

Ketidak adaan anggota inilah yang menbedakan yayasan dengan perkumpulan atau 

lembaga lainnya. 

Jadi bila disebutkan kata anggota, maka yang dimaksud bukanlah anggota organisasi 

yayasan, tapi yang dimaksud adalah pengurus dari yayasan tersebut. Pengurus 

tersebut inilah yang diwajibkan mengurus dan mengelola yayasan tersebut. 

 Begitu juga halnya dengan ketentuan dari Bagian 6 N.B.W tidak menyebutkan 

secara tegas perihal  organ-organ apa saja yang ada di dalam yayasan di Negeri 

Belanda. Akan tetapi, dari ketentuan-ketentuan dalam yayasan, maka ditemukan 

beberapa organ (yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris) sebagai berikut: 

(a) founder atau pendiri; (b) board (management) atau pengurus atau manajemen; (c) 

constituent bode; dan (d) officer atau pegawai. 

Untuk jelasnya: 

 

a. Founder 

Founder atau pendiri, adalah yang mendirikan yayasan. Berdasarkan 

Pasal 294 ayat (1), bahwa Founder atau pendiri yayasan, juga management, dan 

                                                   
101  Indonesia., Undang-Undang tentang Yayasan, Loc.Cit, Pasal 52 
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Jaksa Umum juga diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan 

perubahan anggaran dasar kepada pengadilan. 

 

b. Board 

Board (management) atau pengurus tugasnya adalah menjalankan atau 

memanaj yayasan. Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) diatur bahwa dengan 

pembatasan-pembatasan berdasarkan anggaran dasar, board (management) 

diberikan tugas untuk melakkan manajemen atau pengurusan yayasan. 

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 292, board (management) berwenang 

untuk mewakili yayasan sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan hukum. 

Lebih lanjut lagi, board (manajement) sepanjang diatur di dalam anggaran dasar, 

board (manajement) memiliki kewenangan untuk:  (1) memutuskan melakukan 

perjanjian untuk membeli, menjual atau menjadikan jaminan atas kekayaan yang 

terdaftar, atau; (2) melakukan  perjanjian yang mana yayasan mengikatkan 

dirinya penjamin atau obligor tanggung renteng, atas saran yang dilakukan oleh 

pihak ketiga; atau (3) menyediakan jaminan untuk menjamin kewajiban pihak 

ketiga. 

Anggaran dasar yayasan dapat mengatur pembatasan dan syarat 

wewenang board (management) tersebut. Pengecualian, pembatasan dan 

persyaratan berlaku pula terhadap kewenangan untuk mewakili yayasan 

berkaitan dengan tindakan-tindakan tersebut kecuali ditentukan lain dalam 

anggaran dasar. 
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Board (management) diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan 

tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku 

(kecuali diperpanjang oleh constituent body) untuk diperiksa oleh anggota dari 

constituent body.  

Sebagai contoh kongkrit dari tugas dan wewenang board suatu yayasan, 

dapat diperhatikan bahwa board dari I.K.E.A Foundation berwenang pula untuk 

memutuskan apakah program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan 

I.K.E.A Foundation Charter dan dalam batas yang sesuai dengan anggaran 

keuangan dan organisasi serta menggambarkan pula maksud dan tujuan I.K.E.A 

Foundation.102 

 

c. Constituen 

Constituen body dengan kewenangan tersendiri seperti dapat melakukan 

perubahan terhadap anggaran dasar yayasan serta melakukan pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan yang telah dipersiapkan oleh board atau 

manajemen. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 293, anggaran dasar suatu yayasan 

dapat diamandemen/ diubah oleh constituent body, hanya jika anggaran 

dasarnya mengatur ketentuan tersebut. Perubahan anggaran dasar tersebut 

wajib dibuat dalam akte notaris. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Board (management) 

diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu 6 

                                                   
102  Diubah dan diterjemahkan dari situs resmi IKEA Foundation: http://www. Ikeafoundation.org/ABOUT-US/ 
pada tanggal 14 September 2012. 
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(enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku (kecuali diperpanjang oleh 

constituent body) untuk diperiksa oleh anggota dari constituent body. 

Keikutsertaan dalam dana pension sebagaimana diatur di dalam N.B.W 

tidak dapat diartikan sebagai keanggotaan dalam suatu yayasan yang beroperasi 

seperti dana pension. 

Lebih lanjut lagi, bahwa setiap pembagian hak pensiun ataupun 

pembayaran yang lahir dari perjanjian pemberian kerja sebagaimana diatur di 

dalam N.B.W tidak termasuk sebagai pembagian kepada pendiri yayasan atau 

orang-orang yang menempati constituent body. 

 

d. Officer 

Officer atau pegawai melakukan kegiatan yang sifatnya lebih operasional, 

dengan kemungkinan kewenangan tertentu sebagaimana diatur oleh anggaran 

dasarnya. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 292 ayat (2), anggaran dasar 

dapat menentukan adanya kewenangan bagi satu atau dua orang officer 

(pegawai) mewakili yayasan, dapat pula mengatur bahwa yayasan hanya 

dengan kerjasama atas satu atau lebih dari officer (pegawai) lainnya. Anggaran 

dasar juga dapat menunjuk orang lain selain pegawai untuk mewakili yayasan. 

Selain itu sesuai Pasal 293, Officer (pegawai) memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan salinan resmi akta dan anggaran dasar yang dirubahnya notaris 

dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar dengan merujuk prosedur di 

dalam Pasal 289 N.B.W. Berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) seorang 

officer (pegawai) yang: (1) melanggar ketentuan hukum dan anggaran dasar, 
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melakukan tindakan atau lalai melakukan tindakan, atau bersalah dalam 

melakukan pengurusan, atau (2) tidak secara benar memenuhi ketentuan hakim 

pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 297, dapat diganti oleh 

pengadilan. Apabila pelaksanaan hal tersebut tertunda, maka pengadilan dapat 

melakukan pengaturan terhadap manajemen dan menghentikan sementara 

pegawai. Pegawai yang telah diberhentikan oleh pengadilan tidak dapat menjadi 

pegawai suatu yayasan selama lima tahun setelah pemberhentiannya.  

 

Untuk fungsi pengawasan, di Belanda tidak ada badan pengawas khusus., bila 

ada dihadapkan pada masalah serius untuk diperkarakan maka pihak yang bertindak 

untuk berperkara adalah pihak Kejaksaan. 

 

Bubarnya yayasan 

Pembubaran yayasan oleh pengadilan dapat dilakukan atas permohonan setiap 

pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan kejaksaan maupun secara jabatan oleh 

pengadilan yang terjadi bersamaan dengan penolakan atas tuntutan seperti dimaksud 

dalam Pasal 294 N.B.W (perubahan anggaran dasar) lihat Pasal 301 N.B.W. 

(Chatamarrasjid, 2000: 204) 

Menurut Pasal 300 N.B.W, yayasan dibubarkan bila: (1) dalam hal-hal yang 

ditentukan oleh anggaran dasar; (2) jika yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, 

setelah dinyatakan pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan boedelnya; (3) 

oleh Hakim dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. 103 

                                                   
103  Chatamarrasjid., Op.cit, hlm 204 
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Pembubaran yayasan harus didaftarkan dalam register yang disediakan di Kantor 

Kamer van Koophandel, Yang harus mendaftarkan pembubaran itu dalam hal 

ditentukan anggaran dasar ialah oleh orang yang diserahi penyelesaian. Dalam hal 

karena yayasan keadaan insolvensi ialah oleh curator pailismen, dan dalam hal 

diputuskan Hakim,maka oleh Panitera Pengadilan bersangkutan. 

 

3. Di Inggris 

Sesuai dasar berpijaknya hukum amal di Inggris, adalah kebebasan berkontrak, 

yang melahirkan berbagai bentuk organisasi amal (mulai dari asosiasi, kepercayaan, 

dan perusahaan amal) maka struktur organisasinya menyesuaikan dengan bentuk dari 

organisasi amal tersebut. 

Untuk yang berbentuk asosiasi, adalah bentuk hukum loosest. Hanya merupakan 

kelompok kecil individu yang datang bersama untuk mengejar tujuan yang sama. Untuk 

mengejar kepentingan pribadi yang umum, seperti olahraga, bentuk asosiasi adalah 

ideal sederhana dan tidak rumit.Asosiasi dimungkinkan untuk memiliki konstitusi tertulis, 

dan dibidang-bidang dimana aktivitas asosiasinal berkembang dengan baik, seperti 

olahraga dan rekreasi. Ada model konstitusi yang sering disediakan oleh badan payung 

bagi organisasi anggota mereka. Bentuk hukum diberikan melalui peraturan yang 

mengatur asosiasi, menetapkan tujuan, kekuatan dan keanggotaan badan. 

Tanggungjawab hukum, bagaimanapun, terletak pada anggota individual dan kolektif. 

Dengan wadah dan stuktur yang sederhana (kecil) disisi lain menimbulkan kesulitan 

untuk keterlibatan dalam kegiatan property. Karena wali dari asosiasi tidak memenuhi 
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kebutuhan dasar untuk memiliki perlindungan dari tanggungjawab pribadi atas hutang 

dan kerugian asosiasi mereka. 

Untuk yang berbentuk kepercayaan (trust) , adalah bentuk organisasi amal yang 

melibatkan eksistensi dari 3 (tiga) pihak, yaitu settler (pemilik asal), trustee (pemilik 

secara hukum setelah dialihkan), dan beneficiary (pemilik manfaat atau equity). 

Eksistensi dari tiga pihak ini terjadi karena kehendak atau berdasarkan pada perjanjian. 

Secara tradisional, cirri dan karakteristik dari lembaga kepercayaan (trust) adalah: (a) 

adanya penyerahan suatu benda kepada trustee, atau suatu penyertaan trusts; (b) 

adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik trustee 

yang lain; (c) pihak yang menyerahkan benda tersebut (settler) kehilangan 

kewenangannya atas benda tersebut; (d) adanya pihak yang memperoleh kenikmatan 

(beneficiary) atau suatu tujuan penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan 

kewajiban trustee untuk melaksanakannya; (e) adanya unsur kepercayaan dalam 

penyelenggaraan kewajiban trustee tersebut, khususnya yang berkaitan dengan 

benturan kepentingan. 

Dalam perkembangannya lembaga kepercayaan (trust) selanjutnya melebar masuk ke 

dalam transaksi komersial misalnya di dalam transaksi pasar modal. Transaksi 

Sekuritisasi, reksadana, dan penerbitan obligasi menjadi diantara transaksi yang 

menggunakan konsep trust. Dalam transaksi-transaksi ini yang menjadi settler adalah 

originator (sekuritisasi) dan investor (reksa dana dan obligasi). Sedang yang menjadi 

trustee adalah bank custodian ataupun manajer investasi sebagai legal owner atas 

efek-efek yang diperdagangkan. Sedangkan beneviciary dari transaksi ini adalah 

investor sendiri. Baik perusahaan efek maupun manajer investasi sendiri, keduanya 



 114

bisa juga berlaku sebagai beneficiary dalam transaksi pasar modal. Transaksi di pasar 

modal membuat trust berkembang dan menjadi kompleks dimana masing-masing pihak 

dapat juga bertindak menjadi pihak lainnya. 

lembaga amal dengan organisasi bentuk perusahaan amal (Perseroan Terbatas) 

adalah bentuk organisasi amal yang memenuhi dasar untuk memiliki perlindungan dari 

tanggung jawab pribadi atas hutang perusahaan amal. Karenanya bentuk  PT 

(Perseroan Terbatas) banyak diadopsi oleh usaha amal di Inggris. 

Dengan demikian banyak lembaga amal yang dibentuk sebagai perusahaan dan sesuai 

aturan hokum dicatatkan dan tunduk pada persyaratan Companies Hous, yaitu badan 

publik yang bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan. 

Dengan lembaga amal berbentuk perusahaan ini disisi yang satu memberikan para 

Wali perlindungan terbatas, tetapi di sisi lain mengorbankan kompleksitas hukum. 

Pengurus adalah direksi dan karena itu tunduk pada bentuk-bentuk ganda dari 

kewajiban hukum, dibawah undang-undang perusahaan dan dibawah undang-undang 

amal. 

Dalam hal yayasan (foundation), di Inggris dalam Charities Act 2011 diantaranya 

diatur bahwa pengurus tidak boleh menerima keuntungan dari kegiatan yayasan. Oleh 

karena itu keuangan yayasan harus terbuka. 

Di Inggris, agar yayasan konsisten sebagai lembaga amal (charity), ada badan 

pengawas khusus yang mengawasi yayasan, yaitu Komisioner Badan Amal (The 

Charity Commisioner). 

Dalam hal penyalah gunaan yayasan, di Inggris, menurut Chatamarrasjid 104 :  

                                                   
104  Dr.Chatamarrasjid, S.H.,M.H., “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”., hlm 10 
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“dapat dicatat bahwa beberapa kali telah terjadi penipuan dengan berkedok 

yayasan. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh yayasan kebanyakan sukar 

untuk diselusuri. The Charity Commission dalam laporan tahuannya (1990) 

telah meneliti 455 kasus, seperempat diantaranya dicurigai melakukan 

penipuan yang disengaja. Sepertiganya, satu dan lain hal melakukan 

kesalahan administrasi atau administrasi yang buruk. Komisi mencabut status 

charitable dari 749 organisasi sosial. Keprihatinan komisi bertambah lagi 

terhadap 81 kasus dari 303 kasus yang telah diinvestigasi, satu trust dicabut 

statusnya, 24 kasus diteruskan Kepolisian. Komisi juga mencatat banyak 

organisasi tidak memiliki administrasi keuangan yang memadai dan 

manajemen yang tidak memuaskan. Komisi juga memperhatikan orgnisasi 

sosiaal yang administrasinya mencapai lebih dari 60 % dari dana yang 

diperoleh.”. 

 

Banyaknya kasus penyalahgunaan yayasan menjadikan latarbelakang 

regulasi untuk pengetatan pengawasan yayasan di Inggris. Dalam Tahun 1992, dengan 

keluarnya “The 1992 Act, wewenang dan kekuasaan the Charity Commission diperkuat 

dan diperluas, dan juga memperketat aturan-aturan dalam pengumpulan dana. 

Selanjutnya rambu-rambu hokum disempurnakaan lagi dengan dikeluarkannya 

Charities Act 1993, Charities Act 2006, dan Charities Act 2011. 
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4. Di Amerika Serikat 

Sebagai salah satu Negara besar di dunia, Amerika serikat dalam banyak hal 

sering menjadi rujukan bagi Negara-negara lain termasuk dalam hal pengelolaan 

yayasan. 

Terkait dengan pengaturan pola kerja yayasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

pola kerja yayasan tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Federal (federal 

law). Pengaturan lebih detail mengenai hal ini terdapat pada undang-undang di Negara 

bagian, sehingga pengaturan mengenai pola kerja sama bias beragam antara Negara 

bagian yang satu dengan Negara bagian yang lain. Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa dalam struktur organisasi pola kerja yayasan di Amerika Serikat, ada yang 

disebut dengan istilah Board of Trustees atau Trustees, ada yang disebut Board of 

Directors atau istilah Council. 

 

Board of Trustee 

Di Amerika Serikat, seluruh tanggungjawab berada pada Dewan Penyantun 

(Board of Trustees atau trustees). Jumlah Board of Trustee sangat dipengaruhi oleh 

ruang lngkup dari yayasan, type yayasan, bagaimana board of trustee tersebut terpilih, 

dan peran dan efektivitas dari eksecutive committee. 

Secara umum Board of Trustees kewenangannya adalah menyusun kebijakan 

organisasi dan mengawasi pelaksanaannya. Kebijakan yang disusun oleh Board of 

Trustee mendasarkan pada apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh yayasan. 

Yayasan dikelola oleh Board of Trustees dengan tanggungjawab etik dan hukum yang 

tidak dapat didelegasikan.. Adapun tanggungjawab direksi secara umum dapat 
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dikategorikan dalam hal: (a) dibidang hukum; (b) dibidang pengawasan; (c) dibidang 

penggalangan dana. 

 

Officers 

 Melakukan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun oleh 

Board of Trustee.  

 

Employees 

 Melakukan kerjaan kurang lebih sama dengan yang dilakukan officer, yang 

membedakan hanya kalau employees melakukannya dalam tugas keseharian. (day to 

day activities). 

 Dalam pelaksanaannya di dalam praktek tidak mudah untuk jelasnya pembagian 

tugas antara ketiganya. 

 

The Board of Directors  

Pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan non-profit corporation. Ia 

dapat mendelegasikan pekerjaan, namun demikian tanggungjawab pada akhirnya 

sepenuhnya ada pada The Board of Directors.  
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BAB IV 

 

PERBANDINGAN TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN  

DI BEBERAPA NEGARA DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA  

DI INDONESIA 

 

A. Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan  

Dari aturan hukum yang menjadi landasan hukum yayasan di berapa negara  

diperoleh kejelasan bahwa hukum disetiap negara telah memberikan landasan hukum 

yang kuat untuk  mengatur yayasan mulai dari proses pendirian, tujuan dan pola kerja, 

sumber dana, hingga proses pengawasannya agar yayasan benar-benar berjalan 

sesuai aturan hukum yang berlaku. .  

Dari uraian bab sebelumnya dalam hal tujuan dan pola kerja yayasan secara 

komparatif terlihat ada persamaan dan perbedaan. Hal ini terlihat dalam konsistensinya 

dengan prinsif-prinsif yayasan yang universal yaitu: yayasan adalah badan hukum, 

yayasan adalah lembaga nirlaba (non profit), yayasan adalah lembaga amal (charity), 

yayasan adalah lembaga yang tujuannya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 

Berdasarkan prinsif-prinsif yayasan itulah maka mengadakan perbandingan tujuan 

yayasan antar Negara. 

Untuk perbandingan pola kerja yayasan tentunya banyak dipengaruhi oleh apa yang 

menjadi tujuan yayasan di masing-masing Negara. 
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Perbandingan tujuan dan pola kerja yayasan tersebut adalah sebagai berikut:: 

 

1. Tujuan yayasan 

a. Indonesia dan Belanda 

 

1) Yayasan adalah berbentuk badan hukum  

Indonesia juga Belanda dalam hal bentuk wadah untuk yayasan 

punya tujuan yang sama yaitu menempatkan yayasan dalam bentuk 

badan hukum. 

Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, 

mencantumkan secara tegas bahwa yayasan adalah badan hukum yang 

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

punya anggota. 

Belanda, dalam  Pasal 285  ayat 1 N.B.W menyebutkan, bahwa 

suatu yayasan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

yang tidak memiliki anggota dan mempunyai maksud dan tujuan yayasan 

sebagaimana tercantm di dalam anggaran dasarnya serta menggunakan 

modal yang dialokasikan/ ditempatkan untuk tujuan tersebut. 

 

2) Yayasan adalah lembaga nirlaba (non profit) 

Indonesia juga Belanda sama sama bertujuan menjadikan yayasan 

sebagai lembaga non profit. 
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Walaupun sama sama tujuannya non profit, tapi ada perbedaan dalam hal 

kaidah hukum.  

Untuk non profit ini, dalam hal pencarian dana Undang-Undang tentang 

Yayasan di Indonesia membolehkan yayasan untuk mendirikan badan 

usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Pasal 3 dan pasal 

7). Hal seperti ini tidak diatur di dalam N.B.W. 

Di Belanda untuk pengamanannya tujuan non profit melalui Pasal 

285 ayat (3) N.B.W melarang yayasan untuk membagikan/ 

mendistribusikan untuk  pendiri, mereka yang berada dalam organ, dan 

juga pihak lainnya. Larangan seperti itu tidak ada dalam Undang-Undang 

tentang Yayasan. Indonesia . 

 

3) Yayasan adalah lembaga amal (charity)  

Indonesia juga Belanda sama-sama ingin menenpatkan yayasan 

sebagai lembaga amal, tetapi ada perbedaan dalam hal pengaturan. Di 

Indonesia, tujuan amal (charity) tidak disebut secara tegas tetapi 

dicukupkan pada bunyi pasal Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang 

Yayasan, yaitu tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusia. Yang secara relitas bahwa untuk hal seperti ini belum tentu 

dalam rangka tujuan lembaga amal. Di Belanda pun tujuan amal (charity) 

tidak disebut secara tegas tetapi menjadi lebih jelas dari bunyi pasal 285 

ayat (3) N.B.W, bahwa tujuan yayasan (stichting) adalah untuk tujuan 

idealism atau tujuan sosial dan kemanusiaan, yang identik dengan tujuan 
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sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hanya saja untuk di Belanda ini 

karena ada norma yang melarang yayasan untuk membagi (distribusi) 

pada pendiri dan pihak lainnya kecuali pada pihak ke tiga dalam hal untuk 

kepentingan idealism atau sosial dan kemanusiaan maka tujuan amal 

(charity) nya lebih jelas dan lebih terjamin kepastian hukumnya. 

 

4) Yayasan adalah tujuan sosial, keagamaam, kemanusiaan 

Indonesia, mencantumkan secara tegas apa yang menjadi tujuan 

yayasan di dalam undang-undang.  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 , 

menyebutkan, bahwa tujuan yayasan haruslah untuk sosial, Keagamaan, 

dan Kemanusiaan. 

Pada umumnya para pakar di Indonesia berpendapat bahwa tujuan sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan tersebut haruslah diartikan tujuan amal. 

Seperti dikatakan oleh Yusuf Fatrianto Tjahyono, bahwa dari sejak awal 

sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk 

mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu 

atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. 105 

Seperti juga dikatakan oleh Arie Kusumastuti, bahwa keberadaan 

yayasan, merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang 

menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan tujuan 

                                                   
105  Yusuf Fatrianto Tjahyono, SH.,MH (Notaris di Surabaya). 



 122

sosial, keagamaan, dan kemanusian. Dengan adanya yayasan  maka 

segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu diwujudkan di 

dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya. 106 Tapi 

realitas menunjukkan bahwa tidak semu yayasan konsisten dengan tujuan 

tersebut. Karena bila konsisten seharusnya aturan hukum dapat 

menggiring yayasan pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusian 

seperti yang dimaksudkan. Yang tentunya tidak untuk profit motif 

sebagaimana tujuan dari PT (Perseroan Terbatas). 

Kenyataannya di Indonesia, dalam praktek apa yang dimaksud “yayasan” 

adalah suatu badan  hukum yang menjalankan usaha, bergerak dalam 

segala macam lapangan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang 

nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat seratus persen 

komersial. 

Pakta di lapangan juga menunjukkan, bahwa banyak orang yang 

mendirikan yayasan tanpa mengetahui apa itu yayasan. Mereka datang 

ke notaris untuk dibuatkan akta pendirian yayasan, tanpa mengetahui 

perbedaan antara yayasan dengan badan usaha. Bahkan ada 

kecenderungan mereka mengartikan tujuan yayasan untuk sosial, 

keagamaan, dan kesusilaan tersebut tidak diartikan sebagai lembaga 

amal (charity) yang non profit, tetapi hanya diartikan sebagai rincian dari 

obyek kegiatan yayasan yang bisa saja tujuannya untuk keuntungan 

(profit), dan selain itu juga ketertarikan karena adanya keringanan dalam 

hal pajak. 

                                                   
106  Arie Kusumastuti., Maria Suhardiadi ., “Hukum Yayasan di Indonesia”, Abadi, Jakarta, 2003, hlm.1. 
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 Belanda, dengan Pasal 285 ayat (3) N.B.W, yang mengecualikan 

larangan bagi yayasan untuk membagikan/ distribusi pada pihak ketiga,  

terkecuali untuk tujuan idiil atau tujuan sosial dan kemanusiaan, N.B.W 

menunjukkan bahwa tujuan yayasan adalah untuk tujuan sosial dan 

kemanusiaan. 

Perihal apa yang menjadi tujuan suatu yayasan (Stichting), N.B.W tidak 

menyebutkan secara jelas , karena perihal tujuan yayasan ini N.B.W pun 

telah diletakannya pada tempat yang aman, yaitu pada Anggaran Dasar 

(statuta) yayasan. Dikatan aman karena tidak mudah dirubah, dilindungi 

Pasal 293 N.B.W yang berbunyi, bahwa Anggaran Dasar hanya dapat 

dirubah oleh alat-alatnya jika hal tersebut dimungkinkan oleh Anggaran 

Dasar tersebut, dan bila Anggaran Dasar tidak mengaturnya maka hanya 

pengadilanlah yang dapat mengadakan perubahan atas Anggaran Dasar 

tersebut. 

 

b. Inggris dan Amerika Serikat 

 

1) Yayasan belum tentu badan hukum 

Hukum Inggris tidak menyebutkan bahwa yayasan mesti bentuk 

badan hukum, tapi hanya memastikan bahwa yayasan (foundation) 

ditempatkan pada lembaga amal. Dan untuk keberadaan yayasan 

(foundation) tersebut  ada yang melalui lembaga amal (charity) dan ada 

yang melalui lembaga kepercayaan (trusty), dengan bentuk struktur 



 124

organisasi yang bersifat terbuka, sesuai dengan prinsif hukum umum dan 

asas kebebasan berserikat. Kelembagaan amal (charity) mengambil 

banyak bentuk, dengan model standar tiga bentuk yaitu : assosiasi, 

kepercayaan, dan perusahaan. Yang paling sederhana adalah dalam 

bentuk asosiasi. Dengan bentuk asosiasi ini tidak ada berhubungan 

dengan bentuk badan yang ditetapkan oleh peraturan atau Royal Charter. 

Asosiasi di Inggris adalah bentuk loosest yaitu kelompok individu yang 

datang berusaha untuk mengejar tujuan yang sama. Asosiasi bergerak 

diantaranya di bidang olah-raga dan rekreasi. Asosiasi dimungkinkan 

untuk memiliki konstitusi tertulis, yang disediakan badan payung 

organisasi mereka. Tanggung jawab hukum dalam wadah asosiasi, 

bagaimanapun bentuknya  adalah terletak pada anggota individu secara 

kolektif. Dalam hal pembentukannya, untuk asosiasi tidak ada proses 

hukum berupa bentuk pendaftaran pengadilan atau pemerintah. 

Lembaga amal (charity) berbentuk lembaga kepercayaan (trusty) 

adalah lembaga amal yang karakteristiknya didasarkan kepada : (1) 

adanya penyerahan suatu benda kepada trustee, atau suatu pernyataan 

trusts; (2) adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta 

kekayaan milik trustee yang lain; (3) pihak yang menyerahkan benda 

tersebut (settler), kehilangan kewenangannya atas benda tersebut; (4) 

ada pihak yang memperoleh kenikmatan (beneficiary) atau suatu tujuan 

penggunaan tersebut, yang kaitannya dengan kewajiban trustee untuk 
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melaksanakannya;(5) adanya unsur kepercayaan dalam penyelenggaraan 

kewajiban tersebut khususnya yang berkaitan dengan kepentingan. 

Lembaga amal (charity) berbentuk perusahaan, adalah suatu 

lembaga amal yang diharapkan untuk dapat memberi solusi atau jalan 

keluar dari keterbatasan pihak Wali Organisasi amal dalam hal untuk 

kepemilikan property. Seperti kita ketahui bahwa lembaga amal dalam 

bentuk asosiasi adalah ideal, sederhana untuk kelompok informal, 

dikarenakan tanpa diperlukan struktur dan sumber daya profesiaonal 

maka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tapi permasalahannya 

dengan badan kecil dan kurang kekuatan (power) hukum, menjadikannya 

asosiasi kesulitan untuk keterlibatannya dalam kepemilikan property. Ini 

masalah besar bagi lembaga amal yang sudah menjadi besar dan ingin 

berkiprah lebih banyak lagi. Karena itulah maka lembaga amal (charity) 

banyak mengadopsi bentuk perseroan terbatas. Perusahaan amal 

berbentuk perseroan terbatas ini di Inggris dicatatkan dan tunduk pada 

persyaratan companies house (badan publik) yang bertanggung jawab 

untuk pengawasan perusahaan. 

Jadi jelas bahwa di Inggris tidak ada keharusan yayasan 

(foundation) berbentuk badan hukum. Dengan kata lain bahwa walaupun 

P.T ( Perseroan Terbatas), bila tetap dalam status lembaga amal (charity), 

ada keringanan pajak dan akses ke pendanaan. Di Inggris eksistensi 

yayasan ditimbulkan oleh seberapa besar amalnya. Dengan banyak 
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membuat hibah untuk amal, maka yayasan (foundation) tersebut akan 

mendapat simpati dan kepercayaan publik 

Amerika Serikat, seperti juga di Inggris tidak menyebutkan bahwa 

yayasan adalah mesti badan hukum. Hukum Amerika Serikat hanya 

menempatkan yayasan (foundation) pada kelompok organisasi nirlaba 

(non profit).. Di Amerika Serikat yayasan biasanya mendonasikan dana, 

mendukung organisasi lain atau menyediakan sumber pendapatan untuk 

tujuan-tujuan amal (charity). Di Amerika Serikat, yayasan (foundation) 

adalah salah satu bentuk organisasi nirlaba (non profit organization), yaitu 

merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan selain dari 

mendatangkan keuntungan dan tidak ada dari pendapatan yayasan yang 

dibagi kepada para anggota, direksi, dan pengurus. Selain dalam bentuk 

yayasan, non profit organization juga dapat dapam bentuk lainnya. Seperti 

a corporation, an individual enterprise, unicorporated association, 

partnerchip, or condominium. Dari organisasi nirlaba tersebut, hanya  

yayasanlah yang dapat pengurangan pajak. 

 

2) Yayasan adalah lembaga amal (charity)  

Inggris, sesuai dengan keadaan hukum yayasan di Inggris yang 

dikembangkan dari lembaga amal (charity) dan lembaga kepercayaan 

(trust) mewajibkan yayasan untuk tujuan amal. Untuk itulah  “Charity 

Commission”, sebagai lembaga independent bertugas untuk 

mengadvokasi terbentuknya regulasi yang baik bagi kegiatan charity.  
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Amerika Serikat, juga demikian mewajibkan yayasan untuk tujuan amal 

(charity). Yayasan (foundation atau charitable foundation) adalah 

kategorisasi hukum dari organisasi nirlaba yang biasanya mendonase 

dana, untuk mendukung organisasi yang lain atau menjadikan sumber 

dana untuk tujuan derma (charity). Dari Internal Revenue Code, 

disimpulkan bahwa baik itu yayasan public ataukah yayasan privat adalah 

merupakan lembaga amal (charity) untuk tujuan bermanfaat bagi 

kepentingan umum.. 

 

3) Yayasan adalah lembaga nirlaba (non profit)  

Inggris, bertujuan menjadikan yayasan sebagai lembaga non profit. 

Lembaga amal adalah bentuk organisasi masyarakat sipil yang popular di 

Inggris. Bahasa keseharian mengartikan lembaga amal adalah lembaga 

untuk membantu orang miskin yang membutuhkan bantuan. Prinsif-prinsip 

dari hukum amal di Inggris disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Karakteristik mendasar dari lembaga amal adalah; tujuan umum yang 

independent, nirlaba, dan non politik. 

Yayasan (foundation) dapat saja mengucurkan dana untuk misalnya, 

kampanye dan publisitas, tetapi tujuan keseluruhannya diutamakan tujuan 

amal. Juga untuk kegiatan komersil, perdagangan diperbolehkan tapi itu 

semua harus memenuhi tes bahwa hal tersebut dilakukan untuk tujuan 

amal. Contohnya, Yayasan anak-anak dapat melakukan kampanye 

tentang kebijakan pemerintah dan hukum, dikarenakan hal tersebut ada 
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mempengaruhi kepentingan mereka. Lembaga amal di Inggris banyak 

dibentuk atas permintaan pemerintah dan dukungan dari pemerintah. 

Contohnya, I.A.S (Imigran Advisosorry Service) Lembaga amal ini 

memberikan saran independen dan prosedur keimigrasian untuk para 

imigran sesuai peraturan keimigrasian. 

Amerika Serikat, juga sama dengan di Inggris dalam hal bertujuan 

menempatkan yayasan (foundation) sebagai salah satu bentuk non profit 

sector. Dalam pengertian bahwa di luar yayasanpun ada bentuk-bentuk 

lain seperti; a corporation, an individual enterprice, unicorporated 

association, partnership, or condominium (joint ownership of common 

areas by owner of adjacent individual units incorporated under state 

condominium acts). Namun demikian hanya yayasan sosial yang dapat 

pengurangan pajak. 

Bagi lembaga non profit keuntungan memang bukan motivasi 

utama, tetapi tidaklah berarti bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak 

mengenakan biaya. 

Yayasan di Amerika Serikat, selain menerima kontribusi dari pihak 

lain, banyak organisasi non profit seperti rumah sakit dan universitas 

memungut biaya. Dengan cara mengenakan biaya atas pelayanan yang 

mereka sediakan. Non profit disini dalam arti bahwa profit tersebut tidak 

digunakan oleh organisasi yayasan, namun diperuntukan bagi pencapaian 

misi dari organisasi/ yayasan tersebut. 
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4) Yasan adala tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan 

 Inggris, menjabarkan klasifikasi dari lembaga yang punya tujuan 

sosial  secara detil adalah: (a) mencegah atau membebaskan kemiskinan; 

(b) kemajuan pendidikan ; (c) kemajuan agama; (d) kemajuan kesehatan; 

(e) kemajuan kewarganegaraan atau pengembangan masyarakat; (f) 

kemajuan perlindungan waris, seni atau ilmu pengetahuan; (g) kemajuan 

olahraga amatir; (h) kemajuan perlindungan hak asasi manusia, resolusi 

konflik atau rekonsiliasi; (i) kemajuan perlindungan lngkungan atau 

perbaikan lingkungan; (j) menghilangkan kesulitan mereka yang 

membutuhkan, dengan alasan usia, gangguan kesehatan, cacat, kesulitan 

keuangan atau hal merugikan lainnya; (k) kemajuan kesejahteraan 

hewan; (l) setiap analog tujuan lain. 

 Di Amerika Serikat, Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini 

Internal Revenue Code, diketahui bahwa yayasan diatur untuk tujuan 

amal, untuk urusan keluarga, dan untuk tujuan kolektif. 

Kegiatan-kegiatan yayasan yang dikategorikan memenuhi persyaratan 

yang ditentukan Internal Revenue Service sebagai kegiatan yang 

dikecualikan dalam hal pajak adalah: (1) bantuan kepada orang miskin; 

(2) untuk kemajuan agama; (3) untuk kemajuan pendidikan atau ilmu 

pengetahuan; (4) untuk pemeliharaan gedung-gedung publik, monument, 

atau karya; (5)  kegiatan-kegiatan yang mengurangi beban pemerintah; 

(6) kegiatan yang mengurangi ketegangan lingkungan; (7) penghapusan 
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prasangka dan diskriminasi; (8) pembelaan hak asasi; (9) memerangi 

kerusakan masyarakat dan kenakalan remaja. 

Dengan demikian dalam hal kategori kegiatan berbasis sosial di Amerika 

Serikat mengelompokan atas: (a) memajukan pendidikan; (b) memajukan 

agama; (c) mengentaskan kemiskinan; (d) tujuan lain yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Dari empat hal tersebut sebenarnya hanya dua kategori 

yaitu mengentaskan kemiskinan dan tujuan lain yang bermanfaat bagi 

masyarakat selain mengentaskan kemiskinan. 

 

2. Pola kerja yayasan 

 

a. Indonesia dan Belanda 

 

1) Perlindungan terhadap tujuan amal dan profit motif 

Indonesia, membolehkan yayasan untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha dalam rangka menunjang pencapaian maksud dan tujuannya 

dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu 

badan usaha. Dibolehkannya yayasan melakukan kegiatan usaha 

tersebut asalkan laba yang diperoleh dai hasil usaha tersebut 

dipergunakan dan diperuntukan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Usaha untuk memperoleh laba ini semata-mata agar 

yayasan dalam kegiatan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan 
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kemanusiaan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan 

pihak lain. 

Belanda, dalam undang-undang (N.B.W) untuk mengamankan 

tujuan amal dan tujuan non profit, melarang yayasan untuk melakukan 

pembagian (distribusi) kepada setiap pendiri, atau terhadap mereka yang 

berada pada organisasi ataupun pada pihak lainnya, terkecuali 

pembagian terhadap pihak ketiga yang memiliki idealisme atau tujuan 

sosial dan kemanusiaan, yang mempertegas tujuan non profit yayasan di 

Belanda. 

 

2) Organisasi yayasan 

Indonesia melalui Undang-Undang Yasan menentukan bahwa 

yayasan tidak mempunyai anggota. Kaidah atau norma ini sesuai dengan 

prinsip yayasan sebagai lembaga non  profit dan lembaga amal (charity). 

Dengan kata lain bahwa dengan tidak mempunyai anggota berarti 

mendukung untuk taat prinsip, karena yayasan ditujukan untuk 

kepentingan suatu kelompok masyarakat luar yayasan yang 

membutuhkan bantuan. . 

Sebelum  Undang-Undang Yayasan diberlakukan, satu-satunya organ 

yang dimiliki yayasan adalah pengurus. Pengurus inilah yang mewakili 

kepentingan yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Sesuai ketentuan undang-undang, organ yayasan di Indonesia terdiri dari; 

Pembina, pengurus, dan pengawas. 
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Pembina,  istilah Pembina pada yayasan digunakan untuk lembaga 

“legislatif” nya struktur organisasi yayasan. Jumlahnya lebih dari satu 

orang dengan personil terdiri dari: ketua, wakil ketua, dan  anggota. 

Teknis pengambilan keputusan di dalam rapat gabungan para pembina 

tersebut diharuskan untuk memperoleh kuorum. 

Kedudukan Pembina sangatlah strategis, dikarenakan punya 

kewenangan, hak dan kewajiban tertinggi dibanding pengurus dan 

pengawas. Untuk fungsi pembinaannya, pembina memberi keputusan-

keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk memajukan dan 

mengembangkan yayasan. Hak dan kewajiban pembinan, termasuk di 

dalamnya untuk menerima dan atau menolak laporan kegiatan pengurus 

dan pengawas. 

Pengurus, dalam organisasi yayasan, yang dimaksudkan adalah yang 

melaksanakan kepengurusan yayasan. Untuk lancarnya operasional 

yayasan undang-undang menentukan bahwa pengurus tidak boleh 

merangkap sebagai Pembina atau pengurus. Susunan kepengurusan 

sekurang-kurangnya terdiri atas; ketua, sekretaris, bendahara,  Mengenai 

tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian kepengurusan 

diatur dalam anggaran dasar. 

Pengawas, fungsi pengawas disini adalah sebagai pengawas internal 

yayasan tersebut. Yaitu mengawasi jalannya pekerjaan pengurus dan 

kewajiban melaporkan hasil kepengurusannya itu kepada Pembina 

yayasan. 
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Belanda, sama seperti Indonesia dalam hal organisasi yayasan 

(stichting) menyebutkan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota, 

ketidak adaan anggota inilah yang membedakan yayasan dengan 

perkumpulan atau lembaga lainnya. Jadi bila disebutkan kata anggota 

maka yang dimaksud bukanlah anggota organisasi yayasan, tapi adalah 

pengurus dan pengelola yayasan. Di Belanda struktur kepengurusan 

yayasan terdiri dari founder, board, constituent, dan officer. 

Founder, atau pendiri, adalah yang mendirikan yayasan. Founder seperti 

juga management, dan Jaksa Umum sama-sama punya kewenangan 

untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kepada 

pengadilan. 

Board (management atau pengurus) tugasnya adalah menjalankan atau 

memanag yayasan berdasarkan acuan anggaran dasar. Untuk lancarnya 

tugas tersebut kewenangan board adalah: mewakili yayasan sepanjang 

tidak ditentukan lain berdasarkan aturan hukum, serta kewenangan-

kewenangan lainnya untuk lancarnya aktivitas kegiatan yayasan, seperti ; 

(1) memutuskan melakukan perjanjian untuk membeli, menjual atau 

menjadikan jaminan atas kekayaan yang terdaftar; melakukan perjanjian 

untuk membeli, menjual atau menjadikan jaminan atas kekayaan yang 

terdaftar; (2) melakukan perjanjian yang mana yayasan mengikatkan 

dirinya menjamin atau obligor tanggung renteng, atas saran yang 

dilakukan oleh pihak ketiga; (3) menjadikan jaminan untuk menjamin 

kewajiban pihak ketiga. Dalam rangka pertanggungan jawab terhadap apa 
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yang telah dikerjakan dengan uang yayasan, board (management atau 

pengurus) diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, 

untuk diperiksa oleh anggota dari constituent body.  

Consituen, bertugas untuk pengendalian dan pengawasan internal 

terhadap kegiatan yayasan tersebut. Untuk tugas tersebut constituen 

punya kewenangan: (1) dapat melakukan perubahan anggaran dasar; (2) 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah 

dipersiapkan oleh board atau management. Dalam hal kewenangan untuk 

perubahan anggaran dasar, hanya dapat dilakukan consituen body bila 

anggaran dasar mengatur demikian, dan untuk perubahan anggaran 

dasar tersebut wajib dibuatkan dalam akta notaris. 

Officer, tugas officer atau pegawai adalah melakukan kegiatan yang 

sifatnya lebih operasional. Untuk tugas tersebut anggaran dasar dapat 

meletakan nya pada satu atau dua orang  officer, atau meletakannya pada 

orang lain yang ditunjuk yayasan. Officer atau orang lain yang ditunjuk 

melakukan tugas operasional tersebut punya kewenangan untuk mewakili 

yayasan sebagaimana diatur anggaran dasar. Dalam hal terjadi peristiwa 

hokum dimana seorang officer terbukti telah: (1) melanggar ketentuan 

hokum dan anggaran dasar, (2) melakukan tindakan  atau lalai melakukan 

tindakan; (3) atau secara tidak benar dalam hal memenuhi ketentuan 

hakim pengadilan, dapat diganti oleh pengadilan. Apabila pelaksanaan hal 

tersebut tertunda, maka pengadilan dapat melakukan pengaturan 
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terhadap management dan menghentikan sementara pegawai tersebut. 

Pegawai yang telah diberhentikan oleh pengadilan tidak dapat menjadi 

pegawai suatu yayasan selama lima tahun setelah pemberhentian. 

Apabila tidak terdapat pegawai dalam kepengurusan atau jumlahnya 

kurang dari yang ditentukan oleh anggaran dasar, pengadilan negeri 

dapat mengisi kekosongan tersebut berdasarkan permohonan dari pihak 

yang berkepentingan atau dari jaksa umum. Apabila hal ini terjadi, maka 

pengadilan negeri harus meninjau ulang anggaran dasar yayasan tersebut 

secepatnya. 

 

3) Pengawasan  

Di Indonesia, juga di Belanda, undang-undang tidak menyebutkan 

badan pengawas khusus Karenanya apabila yayasan dihadapkan pada 

masalah serius untuk dperkarakan maka pihak yang bertindak untuk 

perkara tersebut adalah pihak kejaksaan 

Di Indonesia, untuk control eksternal, apabila terjadi penggantian 

pengawas maka menurut undang-undang harus diberitahukan perihal 

penggantian pengawas tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan pengurus 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

penggantian pengawas. Dalam hal Pembina melakukan pengangkatan, 

pemberhentian, dan penggantian pengurus  dilakukan dengan kondisi 
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tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka atas dasar 

permohonan yang berkepentingan atau atas dasar permintaan kejaksaan 

dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan 

pengangkatan, pemberhentian atau pengawasan tersebut dalam jangka 

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

pembatalan diajukan. 

 

b. Inggris dan Amerika Serikat 

 

1) Perlindungan terhadap tujuan amal dan profit motif 

Inggris meletakan yayasan pada lembaga yang bertujuan amal dan 

lembaga yang bertujuan nonprofit, berdasarkan asas kebebasan 

berserikat dan prinsip-prinsip konstitusional Inggris. Dimana setiap 

indipidu dijamin untuk dapat berserikat untuk mengejar tujuan sah secara 

bebas. Hukum mendasari dan mendorong pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Proses pendaftaran dan akuntabilitas dilarang untuk 

mencerminkan prinsip bahwa negara tidak mempasilitasi, menghambat, 

dan mengontrol penciptaan dan pengoperasian organisasi amal. 

Di Inggris organisasi amal merupakan bagian dari sektor sukarela dan 

organisasi lainnya yang tidak mencari laba. Kwalifikasi organisasi sipil 

tersebut haruslah sah secara hukum. Untuk pandangan praktis  hukum 

umum berdasar pada prinsip-prinsip yang mendasar, bahwa hukum amal 

dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.  
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Chariti Act, memperkuat aturan hukum bahwa amal untuk kepentingan 

umum dan harus diupayakan agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber 

daya amal. Unsur penting lembaga amal di Inggris, adalah tujuan umum 

yang independent, nirlaba, dan non politik. 

Untuk perlindungan yayasan, yang berdasarkan ciri-ciri trust dalam tradisi 

hukum common law, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda atau 

hak kebendaan oleh settler pada trustee, yang dilanjutkan dengan 

penyerahan hak menikmati atau manfaat atau hasil pengelolaan benda 

atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settler tersebut kepada 

beneficiary. Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settler 

kepada trustee meskipun tercatat atas nama trustee haruslah merupakan 

bahagian yang terpisah dari trustee. Untuk yang berbentuk asosiasi, 

dimana organisasinya hanya merupakan sekelompok individu yang 

datang bersama untuk mengejar tujuan yang sama tentu  struktur 

organisasinya lebih sederhana disbanding yang berbentuk badan usaha 

(PT), tentunya tergantung kepentingan dan kesepakatan para anggota. 

 Di Amerika Serikat, yayasan sebagai organisasi nirlaba diatur 

dalam “Nonprofit Corporation Act”. Pada articles of incorporations 

ditentukan, bahwa bagi suatu lembaga nirlaba nonprofit organization 

berlaku ketentuan, bahwa lembaga tersebut harus dinyatakan secara 

pasti apakah suatu badan tidak mempunyai anggota. Dengan kata lain, 

bila ingin memperoleh status badan hukum, maka hal memiliki anggota 

atau tidak adalah merupakan suatu yang harus dinyatakan secara tegas. 
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Hal ini penting karena ada bentuk-bentuk nonprofit organization yang 

boleh mempunyai anggota, dengan persyaratan dan pasilitas perpajakan 

berbeda. 

 

2) Organisasi yayasan 

Di Inggris, tiap lembaga amal apapun bentuk wadahnya memiliki 

wali, Mereka yang  berstatus wali ini secara yuridis memiliki 

tanggungjawab mutlak untuk kegiatan amal mereka mengejar apa yang 

menjadi tujuannya. Sumberdaya lembaga amal diwajibkan untuk setia, 

bahwa baik langsung ataupun tidak langsung untuk tujuan amal. Mereka 

diharuskan untuk konsisten, bahwa nirlaba distribusi, adalah persyaratan 

hukum amal. Model standar lembaga amal (charities) adalah asosiasi, 

kepercayaan, dan perusahaan amal.  

Untuk lembaga amal yang juga lembaga kepercayaan (trust), struktur 

kelembagaan didalamnya melibatkan unsur settler, trustee, dan 

beneficiary. Dalam suatu trust selalu terjadi penyerahan benda atau hak 

kebendaan atas suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini 

merupakan hak kebendaan yang paling luas (hak milik), maupun hak 

kebendaan turunan dari hak milik. Penyerahan kebendaan atau hak 

kebendaan oleh settler kepada trustee tersebut senantiasa dikaitkan 

dengan kewajiban trustee untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat, 

atau hasil pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh 

settler tersebut kepada beneficiary. 
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 Amerika Serikat, seperti juga di Inggris, yayasan (foundation) 

mempunya banyak bentuk organisasi yang tentunya struktur organisasi 

dari yayasan tersebut menyesuaikan dengan bentuk dari organisasinya. 

Yang diutamakan adalah konsistensi terhadap aturan hukum sesuai 

bentuk lembaga amal yang dipilihnya. Sebab nantinya ada pengaruh 

dalam hal keringanan pajak. Untuk yayasan yang masuk kategori 

lembaga non prifit yang berbadan hukum disaratkan untuk kepastiannya 

dalam hal tidak mempunyai anggota. 

 

3) Pengawasan 

Inggris dalam hal pengawasan, ada “The Charity Commission” .  

lembaga ini semula bernama “Board of Charity Commissioner”. Sebagai 

lembaga indevenden “The Charity Commission” mempunyai tugas yang 

sangat strategis untuk mengawasi kegiatan lembaga amal, antara lain 

agar lembaga amal memenuhi aturan hukum sesuai Charities Act, dan 

bertugas untuk mengadvokasi terbentuknya regulasi yang baik bagi 

kegiatan amal (charity). Agar lembaga amal (charity) berkembang sesuai 

tujuan idealnya yaitu merupakan refleksi atas keinginan dermawan kaya 

untuk memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, dengan 

cara membantu mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan. Dan hal 

tersebut adalah merupakan bagian penting dari apa yang dimaksud 

dengan tujuan sosial. 
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Di Amerika Serikat, pengawasan eksternal dilakukan melalui 

lembaga perpajakan, yaitu “The Internal Revenue Code”, Lembaga 

pengawasan ini fungsinya untuk mengawasi agar dipatuhinya kebijakan 

pajak bagi lembaga amal tertentu yang memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan pasilitas perpajakan yang berbeda dari lembaga amal 

lainnya. Perlakuan khusus dimaksud ada kaitannya dengan status badan 

hukum dari suatu lembaga amal. Status badan hukum (incorporated 

foundation) yayasan di Amerika Serikat sukar untuk didapat. Aturan 

mengenai status badan hukum di Amerika Serikat  semula menentukan, 

bahwa status badan hukum diperoleh melalui undang-undang yang dibuat 

oleh Kongres Amerika Serikat, tapi kemudian diperoleh berdasarkan 

undang-undang Negara bagian.  Sekarang ini untuk memperoleh status 

badan hukum, yayasan harus memiliki articles of incorporation, yang 

berbeda aturannya antara satu Negara dengan lainnya. Ada kesamaan, 

bahwa setiap articles of incorporation menentukan, bahwa untuk status 

badan hukum disyaratkan agar yayasan (foundation) harus dinyatakan 

tidak punya anggota. Ini penting dikarenakan ada bentuk-bentuk non profit 

organixation yang boleh mempunyai anggota, dengan persyaratan dan 

pasilitas perpajakan yang berbeda. Untuk pengawasan berbagai pasilitas 

fiscal, setiap yayasan (foundation) di Amerika Serikat diwajibkan untuk 

membuat laporan tahunan menurut form yang sudah disediakan. Laporan 

tersebut dikirim kepada Pemerintah Frderal di Washington dan Direktur 
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dari Distrik Internal Revenue bersangkutan. Laporan tersebut bersifat 

terbuka dan dapat dibaca setiap orang. 

 

B. Kemungkinan Penerapan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan   

Negara lain di Indonesia 

 Setelah memperhatikan aturan hukum yayasan yang berlaku di Belanda, Inggris, 

dan di Amerika Serikat, dalam hal tujuan dan pola kerja yayasan diperoleh informasi 

hal-hal sebagai berikut:  

 

1. Perihal tujuan yayasan 

Aturan hukum  yayasan yang berlaku di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat 

menunjukkan, bahwa tujuan amal (charity) dan tujuan nirlaba (non profit) adalah 

merupakan prinsif universal dari yayasan, dan melekat pada pengertian tujuan sosial 

dari yayasan. 

Di sisi lain aturan hukum yayasan di Indonesia, dari Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001, jelas bahwa tujuan yayasan adalah untuk mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Masalahnya apakah 

dengan mencantumkan tujuan seperti itu berarti bahwa  yayasan sebagai suatu badan 

hukum non profit/ nirlaba (non profit) dapat diwujudkan. Tentunya hal ini perlu dicermati 

kebenaran materilnya. Baik dalam hal penjabarannya dalam norma atau kaidah, juga 

masalah masalah konsistensi, karenanya mekanisme kerja dan juga pengawasan 

(internal dan eksternal) harus betul-betul dapat berfungsi dengan baik untuk dapat 

mendorong terwujudnya tujuan yayasan. 
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Di Belanda, untuk tujuan yayasan sebagai lembaga nirlaba (non profit), untuk 

tujuan amal, dan tujuan untuk kepentingan sosial, maka undang-undang yaitu N.B.W, 

mencantumkan norma perihal larangan bagi yayasan untuk tidak melakukan  

pembagian (distribusi) kepada setiap pendiri yayasan, atau terhadap mereka yang 

berada pada organ atau pihak lain, terkecuali pembagian pada pihak ke tiga dalam hal 

pembagian yang memiliki idealisme atau tujuan sosial dan kemanusiaan. 

Kaidah hukum berupa larangan pembagian kepada pihak pendiri dan lainnya itu oleh 

pihak yayasan ada segi positifnya untuk memberikan rambu-rambu hukum untuk 

terwujudnya tujuan amal (charity) dan tujuan nirlaba (non profit) dari yayasan. Kaidah 

seperti ini ada baiknya untuk diadopsi aturan hukum yayasan di Indonesia. 

 Di Inggris, dan Amerika Serikat, untuk  tujuan amal (charity) dan nirlaba (non 

profit) ada kaidah hukum yang mengarahkannya, berupa ketentuan yang memberi 

batasan, bahwa untuk lembaga amal (charity) yang berbentuk badan hukum seperti 

halnya yayasan, haruslah dinyatakan secara tegas bahwa lembaga tersebut tidak 

punya anggota. Ini merupakan kunci untuk konsisten sebagai lembaga amal (charity) 

dan tidak cari Untung (non prifit). Sebab dengan bentuk badan hukum maka organisasi 

amal atau yayasan tersebut akan lebih lincah untuk berkiprah di dunia bisnis, dan 

dengan syarat untuk tidak punya anggota, maka lembaga atau yayasan tersebut tidak 

ada lagi kaitan hak kepemilikan modal yayasan dengan pendiri atau siapapun, dan 

karenanya betul betul dapat dijamin bahwa yayasan adalah kekayaan yang disisihkan 

oleh pendiri dan donasi-donasinya itu secara suka rela untuk umum dan yayasan 

tersebut betul-betul milik masyarakat.  
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Di Indonesia, Undang-Undang Yayasan juga menyebutkan bahwa yayasan adalah 

badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan, tapi masalahnya dalam 

pengimplementasiannya ada ketida samaan. Diantaranya ada yang menafsirkan bahwa 

yang dimaksud dari kekayaan yang dipisahkan ini adalah dalam  pengertian 

pertanggungjawaban terhadap risiko utang atau pailit semata, tapi tidak dalam 

pengertian bagian kekayaan pendiri atau donasi yang dipisahkan atau dihibahkan 

secara ikhlas untuk umum dalam bentuk yayasan. Akibatnya pendiri yayasan masih 

besar pengaruhnya dalam kepengurusan yayasan dan bahkan ada yang menjadikan 

yayasan sebagai sumber penghasilannya. 

Karena itu untuk meluruskan agar tujuan yayasan adalah amal (charity) dan nirlaba 

(non profit) di Indonesia, maka kaidah berupa batasan untuk lembaga amal yang 

memilih bentuk badan hokum, di Inggris dan Amerika Serikat harus tegas bahwa tidak 

punya anggota. Ini adalah juga merupakan hal positif yang perlu diadopsi dalam aturan 

hukum yayasan di Indonesia. 

 Dalam hal tujuan nirlaba (non profit) ada berbagai penafsiran kearah konstruktif, 

yang juga perlu dijadikan bahan masukan bagi aturan hukum yayasan di Indonesia. 

Dalam hal tujuan amal (charity) dan tujuan nirlaba (non profit), seperti aneh bila 

yayasan bicara tentang keuntungan. Tapi dilihat dari segi pemikiran rasional dan 

pragmatis sepertinya sah-sah saja yayasan berupaya untuk mencari keuntungan dalam 

kegiatannya. Bagi yang terfokus pada pengertian yayasan sebagai lembaga tujuan 

amal (charity) dan tujuan non profit tanpa memikirkan bagaimana caranya agar 

manajemen yayasan senantiasa dalam keadaan sehat tentunya akan merasakan hal 

aneh bila yayasan dimungkinkan untuk mencari keuntungan. Tapi di sisi yang lain 
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tentunya banyak orang yang setuju pula, bahwa dalam hal menjalankan yayasan dalam 

keadaan yang merugi bukanlah kebijakan yang baik. Karena secara realitas, bahwa 

yayasan yang paling sukses dan bertanggungjawab adalah yayasan yang berusaha 

mencari jalan untuk menghasilkan surplus tahunan dan membuat dana cadangan untuk 

menghindarkan yayasan dari naik turunnya iklim perekonomian yang dihadapi yayasan. 

Ada kalanya pemerintah atau donasi menghentikan program pendanaan. Untuk 

menghindari ketidakpastian tersebut, yayasan perlu membuat dana cadangan, dan hal 

yang paling mudah untuk itu adalah dengan menghasilkan pemasukan yang akan 

memnambah cadangan. 

Untuk memutuskan apa yayasan yang beroperasi dengan menghasilkan 

keuntungan adalah hal yang tepat sangat bergantung pula pada visi dan misi yayasan. 

Meskipun menghasilkan keuntungan adalah hal yang mungkin bijak apabila dilakukan 

pada yayasan yang beroperasi dalam waktu yang relatif lama, namun hal ini mungkin 

tidak terlalu tepat untuk yayasan yang mempunyai tujuan dalam waktu relatif  singkat . 

Yang penting konsisten pada tujuan utama yayasan adalah tujuan amal (charity) dan 

tujuan nirlaba (non profit) yang pengimpementasiannya perlu disesuaikan dengan 

kondisi di masing-masing Negara. Di Eropah dan Amerika Serikak umumnya sudah 

punya dana abadi untuk di olah dalam rangka distribusi amalnya. Di Indonesia banyak 

yayasan yang sibuk untuk menarik donasi karena dana amalnya masih terbatas, dan 

disinilah letak latar belakan perlunya mencari untung untuk kelancaran distribusi 

amalnya. Untuk konsistensi yayasan untuk tujuan amal, dan tujuan nirlaba jelas 

diperlukan kesetian dari para pengurus yayasan terhada tujuan amal dan tujuan nirlaba 
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tersebut. Setidaknya meminimalisir penyimpangan terhadap tujuan amal dan nirlaba 

tersebut. 

 

2. Perihal pola kerja yayasan 

Setelah memperhatikan aturan hukum  yayasan di Belanda, Inggris, dan Amerika 

Serikat terlihat adanya kesamaan dalam hal pola kerja yayasan, yaitu untuk pencapaian 

tujuan yayasan. Walaupun ada perbedaan dalam hal tatanan penjabarannya dalam 

norma atau kaidah operasionalnya.  Secara kesisteman, disetiap pola kerja yayasan    

ada organisasi yang bertanggung jawab/ punya kewenangan menjalankan organisasi 

yayasan, Kapasitas kewenangan dari masing unsur organisasi yayasan ada keterkaitan 

dengan tujuan dan pola kerja yayasan. 

Indonesia, dalam Undang-Undang Yayasan menyebutkan secara jelas, bahwa 

organisasi yayasan terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Dari segi tugas, 

fungsi, dan kewenangan, undang-undang memberikan bagian terlalu besar kepada 

Pembina, disisi yang lain  pengurus, dan pengawas sangat kecil kewenangannya. 

Sehingga rawan untuk terjadinya penyimpangan tujuan yayasan bila dihadapkan pada 

Pembina yang tidak berkarakter dalam hal konsistensinya dengan tujuan yayasan. 

Belanda dalam hal struktur organisasi yayasan, ada yang disebut founder, board, 

officer. 

Undang-undang menentukan bahwa Founder (pendiri), board, juga jaksa umum sama-

sama punya kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar 

kepada pengadilan. Adanya distribusi tupoksi dan kewenangan tersebut jelas 

merupakan cara untuk menghindari terjadinya penumpukan kewenangan pada satu 
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unsur organisasi yayasan. Hal seperti ini perlu dipertimbangkan sebagai bahan 

masukan untuk kaidah hukum perihal pola kerja yayasan. Di Indonesia. Juga perihal 

sanksi tegas terhadap officier (pegawai) yang terbukti bersalah dalam hal pelaksanaan 

tugasnya, berupa sanksi hukum untuk tidak dapat diangkat lagi menjadi pegawai suatu 

yayasan selama 5 (lima) tahun setelah pemberhentian, ini adalah juga hal positif untuk 

memotifasi pegawai memajuka yayasan., karenanya ada baiknya bila diadopsi kedalam 

aturan hukum yayasan di Indonesia. 

 Inggris dan Amerika Serikat, dalam hal pola kerja yayasan (foundation) dengan 

latar belakang aneka ragamnya bentuk organisasi amal (charity), maka tergantung 

pada bentuk organisasi yang dipilihnya. 

Charity Act, memperkuat konsep pemikiran, bahwa lembaga amal adalah untuk 

kepentingan umum, dan dijamin untuk tidak terjadi penyimpangan. Unsur penting dari 

lembaga amal di Inggris adalah, tujuan umum yang indevenden, nirlaba, dan non politik. 

Di Amerika Serikat, Non profit Corporation Act, menentukan bahwa untuk non profit 

organization berlaku ketentuan, bahwa lembaga tersebut bila bentuknya badan hokum 

haruslah dinyatakan secara pasti dan tegas bahwa tidak punya anggota. Karenanya 

bila dikatakan struktur organisasi, maka yang dimaksud adalah struktur kepengurusan 

yayasan bukan organisasi yayasan. 

Adapun mengenai struktur organisasi yayasan disesuaikan dengan bentuk organisasi 

yang dipilihnya. Di setiap organisasi amal ada yang disebut wali (pendiri) dan ada 

unsure organisasi yayasan lainnya. Semuanya sama-sama dituntut untuk konsisten dan 

setia dengan tujuan yayasan, yang pada intinya adalah tujuan amal dan tujuan nirlaba.  
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Di negara manapun menjadikan pengawasan eksternal sebagai hal yang sangat 

penting untuk efektifnya pola kerja yayasan. Mekanisme pengawasan di sejumlah 

negara maju mempunyai beberapa kesamaan, yakni pengawasan terbesar diberikan 

kepada pihak kejaksaan, selain itu ada pula yang melalui badan khusus bentukan 

pemerintah, di beri kewenangan untuk control yayasan dan adanya kewajiban membuat 

laporan disetiap akhir tahun. 

Di Inggris, melalui lembaga indevenden, yaitu “The Charity Commision” hukum 

menugaskan untuk mengadvokasi terbentuknya regulasi yang baik bagi lembaga amal. 

Juga apa yang ada di Amerika Serikat, melalui Internal Revenue Servicess, dalam hal 

pengendalian lembaga amal dilakukan melalui kebijakan perpajakan lembaga pajak. 

Dimana satu bagian divisi dari I.R.S (Internal Revenue Servicess) bertugas untuk 

mengawasi bahwa yayasan memenuhi persyaratan eligilitas untuk bebas pajak (tax 

exempt status). 

Untuk konsistensi yayasan sebagai lembaga amal, lembaga nirlaba (non provit) sangat 

diperlukan berfungsinya pengawasan eksternal dalam  melaksanakan kewenangannya 

untuk fungsi pengawasan terhadap seluruh organ yayasan secara proporsional. 

Sehingga segenap organ yayasan  betul-betul bertanggung jawab untuk terwujudnya   

yayasan untuk tujuan sosial, tujuan amal (charity), dan tujuan nirlaba (non profit) 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai hasil dari rangkaian kegitan penelitian, berdasarkan data yang kami 

peroleh kesimpula dari penelitian ini adalah : 

 

1. Badan Hukum Yayasan menempati kedudukan yang sangat strategis di dalam 

sistem kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Karena selain sudah 

membudaya, juga dapat dijadikan instrumen kearah terwujudnya kesejahteraan umum  

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.  

Secara kwantitatif dengan pertambahan jumlah yayasan yang demikian cepat (45 

yayasan didaftar per hari di Ditjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM) 

menunjukkan adanya indikasi bahwa minat masyaratat terhadap yayasan sangat besar. 

Walaupun secara kwalitatif belum optimal untuk mewujudkan tujuan idealnya yaitu 

tujuan amal (charity) dan nirlaba (non profit). 

 Secara normatif, alasan belum efektifnya yayasan dikarenakan di Indonesia 

hukum tertulis yang mengatur yayasan masih terhitung baru, yaitu sejak 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Dimana 

sebelum itu yayasan masih berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Sehingga 

belum terintegrasi dengan baik dan masih mengandung banyak kelemahan. Walaupun 

Undang-Undang  Yayasan tersebut telah diadakan perubahan melalui Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2004, tapi masih nampak adanya beberapa kelemahan khususnya 

dalam hal aturan hukum yang mengatur tujuan dan pola kerja yayasan.  

Kelemahan yang dimaksudkan adalah : a. Kelemahan aturan perihal tujuan yayasan: 

(1) ada ketidak tegasan mengenai arti atau terminologi mengenai “kekayaan yang 

dipisahkan”. Terjadi perbedaan penafsiran yang cenderung menyimpang dari prinsip 

yayasan untuk tujuan amal (charity) dan tujuan nirlaba (non profit), yaitu “kekayaan 

yang dipisahkan” yang harus diartikan, bagian dari kekayaan pendiri atau donatur yang 

dipisahkan atau dihibahkan secara ikhlas untuk kepentingan umum, dalam wujud modal 

awal berdirinya yayasan. Disimpangkan sehingga “kekayaan yang dipisahkan” hanya 

semata-mata dalam pengertian untuk tanggungjawab utang atau risiko pailit seperti 

layaknya badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Akibat penyimpangan persepsi 

tersebut maka banyak pendiri yayasan yang mendirikan yayasan sekedar untuk sumber 

penghasilan dan tidak untuk sebagai tujuan amal dan tujuan nirlaba, sebagaimana 

idealnya yayasan; b. Kelemahan aturan pola kerja yayasan: (1) terlalu besar memberi 

kewenangan pada Pembina, sehingga undang-undang cenderung menjadi lebih 

berpihak kepada yang mempersepsikan perihal arti “kekayaan yang dipisahkan”, 

karena dengan ketentuan seperti itu jelas memberikan kewenangan yang terlalu besar 

pada pembinan, dan pembinan dimaksudkan adalah juga pendiri yayasan, maka  

secara kesisteman struktural organisasi yayasan memberi peluang besar untuk 

terjadinya penyimpangan tujuan yayasan oleh pembina yayasan; (2)  kedudukan 

pengawas dikondisikan dalam posisi yang lemah. Karena hanya untuk tugas 

pengawasan terhadap pengurus, dan bertanggungjawab pada pembina. Sedangkan 

untuk pengawasan terhadap pembinan undang-undang tidak jelas. 
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Untuk itu wajar bila menimbulkan reaksi untuk meneliti undang-undang tersebut dalam 

rangka menuju berfungsinya yayasan untuk kesejahteraan umum warga masyarakat. 

  

2. Aturan hukum yang mengatur tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa negara 

tentunya banyak dilatarbelakangi oleh keadaan sosial budaya masyarakat yang 

melatarbelakanginya . Walaupun demikian terlihat adanya hal-hal yang positif yang 

perlu diperhatikan. Yaitu: a. Dalam hal tujuan yayasan: (1) di dalam N.B.W Belanda ada 

kaidah hukum berupa larangan bagi yayasan untuk membagikan/ mendistribusikan 

pada pihak pendiri, mereka yang berada dalam organisasi yayasan, dan pihak lainnya. 

Terkecuali untuk pihak ketiga untuk tujuan idiil atau tujuan sosial dan kemanusiaan. 

Kaidah ini menjadi rambu-rambu hukum untuk terwujudnya yayasan untuk tujuan amal 

(charity) dan nirlaba (non profit); (2) di Inggris, Charity Act, melalui aturan hukumnya 

memperkokoh tujuan idealisme yayasan, bahwa lembaga amal seperti halnya yayasan, 

adalah untuk kepentingan umum dan harus diupayakan agar tidak terjadi 

penyimpangan. Unsur penting lembaga amal di Inggris adalah tujuan umum yang 

independen, nirlaba, dan non politik; (3) di Amerika Serikat, Nonprofit Corporation Act, 

ada kaidah yang mengatur, bahwa lembaga yang nonprofit (nonprofit organization) 

yang memilih bentuk badan hukum, haruslah menyatakan secara tegas perimal 

memiliki atau tidak memiliki anggota. Kaidah ini penting untuk rambu-rambu kearah 

konsistensi yayasan untuk tujuan amal (charity) dan tujuan nirlaba (nonprofit). b. Dalam 

hal pola kerja yayasan: (1) di Belanda, dalam hal struktur organisasi kepengurusan 

yayasan ada distribusi kewenangan yang proporsional. Fouder (pendiri) tidak 

memonopoli kewenangan, karena selain Founder (pendiri), ada Board (management) 
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dan Jaksa Umum yang juga punya kompetensi penting dalam organisasi kepengurusan 

yayasan. Untuk membina kedisiplinan dan kesetian Offiser (pegawai) terhadap tujuan 

yayasan dan kinerjanya ada sanksi yang tegas, dimana terhadap pegawai yang telah 

diberhentikan karena terbukti bersalah, yaitu berupa larangan untuk tidak dapat menjadi 

pegawai yayasan selama 5 (lima) tahun sejak pemberhentian tersebut; (2) di Inggris, 

lembaga amal apapun bentuk wadahnya, termasuk badan hukum yayasan (foundation) 

untuk segenap unsur organisasinya (wali dan semua sumber dayanya), secara yuridis 

diwajibkan untuk punya tanggungjawab dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan yayasan. Mereka dituntut untuk setia dan konsisten untuk tujuan amal dan tujuan 

nirlaba untuk kepentingan sosialnya.; (3) di Amerika Serikat, seperti juga Inggris 

mempunyai banyak bentuk organisasi amal, termasuk di dalamnya badan hukum 

yayasan (foundation), yang mana untuk struktur organisasinya menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang diutamakan adalah konsisten terhadap aturan hukum sesuai bentuk 

lembaga amal yang dipilihnya. c. Dalam hal pengawasan: (1) di Belanda seperti juga 

halnya di Indonesia tidak ada badan pengawas khusus. Karenanya bila ada dihadapkan 

pada masalah serius untuk diperkarakan maka pihak yang bertindak untuk berperkara 

adalah Kejaksaan; (2) di Inggris, ada “The Charity Commission” yang punya tugas 

sangat strategis yaitu untuk mengawasi kegiatan lembaga amal agar tidak menyimpang 

dari Charity Act, juga bertugas untuk mengadvokasi terbentuknya regulasi yang baik 

bagi kegiatan lembaga amal.; (3) di Amerika Serikat, ada lembaga perpajakan yaitu 

“Internal Revenue”, yang berdasarkan The Internal Revenue Act bertugas untuk 

mengawasi lembaga amal termasuk yayasan (foundation) melalui kebijakan pajak. 
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Tentunya untuk mewujudkan konsistensi dalam menentukan keringanan pajak bagi 

lembaga amal termasuk yayasan. 

 

3. Perihal kemungkinan penerapan tujuan dan pola kerja yayasan negara lain  di 

Indonesia, terletak pada kaidah-kaidah hukum asing (Belanda, Inggris, Amerika Serikat) 

yang kwalifikasi positif tersebut, untuk mendukung terwujudnya prinsif-prinsif yayasan 

yang adalah (1) yayasan adalah badan hukum; (2) yayasan adalah lembaga yang 

tujuannya amal (charity).; (3) yayasan adalah lembaga yang tujuan nirlaba (non profit) 

(4) yayasan adalah lembaga yang tujuannya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian seperti terurai diatas, rekomendasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk tujuan yayasan, berdasarkan kenyataan bahwa Undang-Undang Yayasan 

masih ada beberapa kelemahan, maka perlu ada ketegasan mengenai tujuan 

yayasan untuk amal, nirlaba, dan tujuan sosial, pendidikan,dan keagamaan. Bila 

keadaan tetap berpariasi, ada baiknya diadakan pengelompokan yang jelas 

antara yayasan yang betul-betul memenuhi semua prinsif yayasan, dan yayasan 

yang hanya memenuhi sebagian prinsif yayasan, dan sebagainya untuk 

konsitensi dan bahan kebijakan regulasi pemerintah terutama untuk kebijakan 

bantuan dan kemudahan terhadap yayasan 
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2. Perlu diupayakan adanya distribusi tugas, fungsi, dan kewenangan secara 

proporsional.Untuk konsistensi dan kesetiaan segenap unsur organisasi yayasan 

terhadap apa yang menjadi tujuan yayasan perlu dibuatkan kaidah hukum 

pendukungnya. Fungsi Pembina yayasan ada baiknya bila hanya difokuskan 

untuk terwujudnya tujuan ideal yayasan yaitu tujuan amal. Nirlaba untuk 

kepentingan sosial. kerja yayasan, karena lemahnya pengawasan eksternal 

dapat member peluang penyimpangan yayasan, maka perlu mengoptimalkan 

fungsi pengawasan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan undang-

undang untuk hal tersebut. 

 

3. Untuk fungsi pengawasan selain Kejaksaan, ada baiknya bila Dirjen Administrasi 

Umum Kementerian Hukum dan HAM dilibatkan untuk pengawasan tertib 

administrasi yayasan, dan Lembaga Perpajakan dilibatkan untuk pengawasan 

dalam hal konsistensi kemudahan yayasan dalam hal perpajakan. 
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