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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  Masalah dan Rumusannya 
 
    Yayasan sebagai organisasi yang bertujuan sosial, keberadaannya bukanlah 

suatu hal yang baru, bahkan sudah ada sejak zaman Kolonial. Berbagai macam 

yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Keberadaannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari 

pedesaan maupun yang berskala nasional. Pada mulanya ide dasar didirikannya 

yayasan adalah mempunyai tujuan mulia dan sangat idealis. Namun belakangan 

banyak terjadi berbagai penyimpangan atas kepengurusan dan kinerja dari 

yayasan tersebut. 

    Sebelum Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berlaku 

keberadaan yayasan mulai dari proses berdiri, kinerja dan pembubarannya 

dilakukan berdasarkan atas kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat maupun 

yurisprudensi dari Mahkamah Agung. Kondisi demikian terjadi karena  belum ada 

hukum positif yang mengatur tentang yayasan. Walaupun tidak diatur secara 

khusus, dalam perkembangannya yayasan tumbuh dan berkembang begitu pesat 

dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuannya. Selain itu, yayasan dalam 

melaksanakan tujuannya juga dapat berperan dalam mendukung kegiatan 

perekonomian bangsa Indonesia.  
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Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan 

antara lain karena alasan :1

Yayasan sesuai dengan sifat pembentukannya adalah suatu badan hukum yang 

bertujuan sosial kemanusiaan. Oleh karena itu menurut Rohmat Soemitro pada 

awalnya dan pada dasarnya yayasan adalah organisasi nirlaba.

 

(1). Proses pendiriannya sederhana. 

(2). Tanpa pengesahan dari Pemerintah. 

(3). Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek     

       pajak. 

2

Namun dalam prakteknya, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2001, fakta menunjukkan, kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan 

adalah dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, 

yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, 

keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk 

memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan Pengawas yayasan.

 Yayasan pada 

dasarnya adalah wadah penyaluran dana dari warga masyarakat dan pemerintah 

untuk tujuan sosial bagi masyarakat luas. 

3

Sejalan dengan kecenderungan tersebut, maka akibatnya timbul berbagai 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan seperti apa yang pendiri sepakati dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, maupun sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau 

 

                                                 
           1 Setiawan 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni., 
Hal. 201. 
           2 Rohmat Soemitro. 1993. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung ; 
Eresco., Hal. 161. 
           3 YB. Sigit Hutomo. 2002. Akuntabilitas Yayasan. Yogyakarta : Andi Offset., Hal. 139. 
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pihak lain, bahkan kegiatannya sulit dibedakan dengan kegiatan usaha yang 

bertujuan memperoleh keuntungan.4

Yang sering jadi kontroversi di kalangan masyarakat adalah keberadaan 

yayasan-yayasan dalam lingkup keluarga Soeharto.

 Acapkali yayasan digunakan untuk 

menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang 

diperoleh dengan cara melawan hukum. Kondisi seperti ini mengindikasikan 

bahwa di masa lalu praktek akuntabilitas (publik) oleh yayasan masih sangat 

lemah. 

5

Sumber dana bagi yayasan-yayasan yang dikuasai keluarga Soeharto ada yang 

dijamin dengan Keputusan Presiden atau Surat Keputusan Menteri yang memiliki 

kekuatan hukum. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dibentuk melalui Keputusan 

Presiden Nomor 92/1996, sedangkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

 Persoalannya, yayasan-

yayasan itu mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam jumlah besar. 

Dana itu dikumpulkan, melalui proses yang sering mengundang pertanyaan 

misalnya YDSM (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri), yang mengutif dua persen 

laba setelah pajak bagi wajib pajak dan perorangan dengan penghasilan di atas 

Rp.100 (seratus) juta. Pungutan ini merupakan beban tambahan bagi dunia usaha 

secara umum. Bagi Institusi bisnis pungutan untuk Yayasan Dana Sejahtera 

Mandiri ini menimbulkan cost tersendiri, yang pada gilirannya akan dibebankan 

ke konsumen guna menyelamatkan profit margin. Keluar masuknya dana juga 

sangat jarang diumumkan kepada publik yang notabene merupakan sumber dana. 

                                                 
           4 Djumadi, 2006, Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Makalah 
pada Seminar Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Undang – Undang Yayasan. Banjarmasin 
: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., Hal. 1. 
           5 Indra Ismawan. 2007. Harta dan Yayasan Soeharto (Kontroversi tentang Kekayaan dan 
Dugaan Korupsi Soeharto). Yogyakarta : Medpress., Hal. 55. 
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333/1987 mengatur tentang potongan lima persen dari laba bersih Badan Usaha 

Milik Negara untuk diserahkan kepada Yayasan Dharmais dan Yayasan 

Supersemar.6

Akan tetapi ternyata UU Yayasan tersebut dalam perkembangannya belum 

menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. 

Selain itu terdapat substansi UU Yayasan, yang tidak jelas/kabur, sehingga dalam 

masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran. Hal ini dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban hukum, sehingga lahirlah Undang-

 Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyimpangan kegiatan yayasan 

pada masa lalu, disebabkan pada waktu itu belum ada hukum positif yang 

mengatur secara khusus tentang yayasan, sebagai landasan yuridis dalam 

penyelesaian masalah. 

    Akibat permasalahan di atas, banyak kerugian yang ditimbulkan, bukan 

hanya sekedar masalah pajak serta pendapatan negara, tetapi juga aspek-aspek 

keadilan serta rusaknya sistem dunia usaha/perdagangan yang dibangun melalui 

regulasi serta keputusan yang bersifat umum 

Dalam rangka untuk memberikan landasan yuridis dan berbagai proteksi atas 

penyimpangan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2002 yang 

kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) 

(selanjutnya disebut sebagai  UU Yayasan). 

                                                 
           6 Ibid., Hal. 56. 
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undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2001. 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta 

memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, 

sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Nafas UU Yayasan yang baru ini selaras dengan sila ke 5 (lima) Pancasila 

yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, serta Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 Alinea IV (empat) yang menyebutkan salah satu tujuan 

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Dengan demikian diharapkan yayasan sebagai organisasi sosial dapat 

membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut. 

Namun cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut kelihatannya sangat sulit 

untuk dicapai, karena dengan berlakunya UU Yayasan, maka status hukum 

yayasan telah disahkan sebagai badan hukum, dan sebagai konsekwensinya segala 

wewenang dan tanggungjawab Pengurus dalam sebuah badan hukum sama 

dengan wewenang dan tanggung jawab Pengurus dalam sebuah yayasan. Padahal 

yayasan sebagai badan hukum nirlaba mempunyai karakteristik sendiri, karena 

dalam sebuah yayasan tidak dikenal adanya pemilik modal seperti halnya 

Perseroan Terbatas, dana awal yang berupa uang atau benda yang diserahkan 

kepada yayasan, pada waktu pendirian, merupakan harta kekayaan yang sudah 

dipisahkan dari pendirinya, dan yayasan tidak mempunyai anggota. Dalam hal ini 

Pengurus bukan anggota yayasan, dengan demikian segala hasil usaha kegiatan 
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yayasan tidak dapat diberikan kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas, 

(Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan). 

Sebagai badan hukum, yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk 

menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang dimilikinya 

sendiri, yang terlepas dan terpisah dari kekayaan pendirinya. Semua tindakan 

yayasan, untuk dan atas nama yayasan, dilaksanakan oleh Pengurus yayasan. 

Pengurus yayasan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan. Yayasan tidak mungkin 

dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus. Dengan demikian 

keberadaan Pengurus juga bergantung sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan.7

Paul Scholten mengemukakan bahwa, yayasan adalah suatu badan hukum, 

yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan 

pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana 

kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.

 

8

Kemudian N.H. Bregstein mengatakan, yayasan adalah suatu badan 

hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk 

membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di 

dalam yayasan itu, atau kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang 

terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealis.

 

9

Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa untuk adanya yayasan perlu :

 

10

                                                 
           7 Gunawan Wijaya. 2002. Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif. Jakarta : PT. 
Elex Media Komputindo., Hal. XV-XVI. 
           8 Paul Scholten dalam Ali Ridho, 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum 
Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni., Hal. 112. 
           9 NH. Bregstein dalam Chidir Ali. 1991. Badan Hukum. Bandung : Alumni., Hal. 86. 
           10 Ibid., Hal. 88-89. 

  



 7 

1. Adanya pemisahan modal yang nyata sedemikian rupa, hingga orang yang 
menghendaki pemisahan itu atau para ahli warisnya tidak lagi mempunyai 
kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu. 

2. Adanya perumusan secara jelas dari tujuan yang diperkenankan, dan sedikit 
banyak ditentukan untuk tujuan mana modal dan penghasilannya disediakan 
secara kekal atau sedikit banyak kekal. 

3. Adanya pengisian atau penunjukkan pengurus dalam penguasaan kekayaan 
dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam point 1 dan 2, 
kecuali bila dapat diatur dengan jalan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan 
dalam perundang-undangan. 

4. Bahwa untuk mencapai tujuannya itu ada kehendak tidak sekedar 
menyerahkan pengurusannya itu kepada suatu badan hukum yang telah ada, 
tetapi untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut. 
 

 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan, yayasan adalah suatu 

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 

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

yang tidak mempunyai anggota. 

           Sehubungan dengan kepengurusan yayasan sebagai badan hukum yang 

mempunyai karakteristik tersendiri dari badan hukum lainnya, sehingga terkait 

soal  tanggungjawab pengurus dalam yayasan menjadi problematika yang perlu 

dikaji lebih mendalam. 

           Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana struktur kepengurusan yayasan sebagai badan hukum     

menurut UU Yayasan  ? 

2. Bagaimana  pertanggung jawaban pengurus yayasan ? 
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2. Penjelasan Judul 

 Judul dari skripsi ini adalah  “TANGGUNG JAWAB PENGURUS       

     YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM” 

Jika dilihat secata etimologis, maka tanggung jawab di dalam bahasa asing adalah 

responsibility yang dimana lebih menuju kearah aspek pidana, sedangkan 

tanggung gugat di dalam bahasa asing  adalah liability yang erat kaitannya dengan 

aspek perdata. Karena di dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 Jo 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menggunakan kata tanggung jawab, 

maka penulis sepakat dengan menggunakan kata tanggung jawab sesuai dengan  

isi dari undang-undang yayaan tersebut. Yang dimaksud dengan tanggung jawab 

di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian yang harus ditanggung. 

Tanggung jawab pengurus yayasan sebagai badan hukum berkaitan dengan 

adanya pemisahan kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi tetapi apabila dalam 

pengurusan yayasan, pengurus menggunakan kewenangan yang tidak sesuai 

dengan Anggaran Dasar maka pertanggungjawaban kerugiannya sampai pada 

kekayaan pribadinya. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Walaupun Undang-undang 

Yayasan tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non 

profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan 

itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba, 

Pengurus adalah organ yang mewakili  yayasan yang melaksanakan kepengurusan 



 9 

yayasan. Dapat dikatakan operasional sehari-hari  yayasan bergantung pada 

Pengurus, maka Pengurus yang tidak bermaksud baik, dengan sangat mudah dapat 

menggeser tujuan semula yayasan, menjadi suatu kegiatan usaha dengan tujuan 

mengejar keuntungan atau memperkaya diri sendiri.  Oleh karena itu Pengurus 

yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan dan 

tujuan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam dan di luar 

Pengadilan. Dengan demikian Pengurus mempunyai tugas yang sangat berat, 

yaitu bertanggungjawab secara penuh dan besar atas maju mundurnya dan 

terselenggaranya dengan baik suatu yayasan, dan bahkan  setiap Pengurus 

bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam 

menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang 

mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.   

4. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengkaji tentang kepengurusan yayasan sebagai badan hukum. 

b. Untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pengurus yayasan. 

c. Bagi Universitas Airlangga dapat digunakan sebagai tambahan 

kepustakaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian yang sama. 

5. Metode Penelitian 
 

a. Pendekatan Masalah 

Penelitian mengenai  tanggung jawab pengurus pada yayasan sebagai 

badan hukum nirlaba berdasarkan UU Yayasan dilakukan dengan 
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penelitian hukum  normatif,11

Dalam rangka memperoleh  kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum 

yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan beberapa 

pendekatan,

 yaitu penelitian dengan bahan utamanya 

berupa peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yang berkaitan 

dengan Yayasan,. 

12

b. Bahan Hukum 

 yaitu Statute approach (pendekatan perundang-undangan) 

karena permasalahan berangkat dari perundang-undangan. Kemudian 

digunakan conceptual approach (pendekatan konseptual), pendekatan ini 

digunakan karena permasalahan berangka dari konsep hukum tentang 

tanggungjawab. 

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan yayasan. 

1.  Bahan hukum primer tersebut meliputi : 

                 a. Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004    

                     tentang Yayasan.  

   b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.   

       124/K/Sip/1973 Tentang Pengakuan Yayasan Sebagai Badan Hukum 

2 Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku hasil 

karya para pakar, laporan-laporan hasil penelitian, seminar, 

                                                 
11 Peter Mahmud Marzuki, 2005,  Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 8 
 
12 Philipus M. Hadjon, 1999,  Menulis Laporan Penelitian Hukum, Unair.hal. 2 
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simposium, lokakarya, makalah, desertasi serta hasil karya ilmiah 

lainnya baik yang berkaitan dengan yayasan. 

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen 

terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan yayasan kemudian 

diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

d. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan  konsep yayasan 

dalam UU Yayasan beserta doktrin yang berkembang dalam hukum 

perdata dilanjutkan dengan  analisis terhadap perundang-undangan tentang 

yayasan untuk menjawab permasalahan. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika. 
 

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 ( empat ) bab pembahasan, yang 

garis besarnya adalah sebagai berikut : 

Bab I ( satu ) adalah pendahuluan, isinya adalah kajian yang menjelaskan 

latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan, yang kemudian diikuti 

dengan perumusan masalah atau masalah yang menjadi pokok kajian, agar 

penelitian ini mancapai sasaran yang diinginkan, maka dirumuskan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian tersebut, disamping itu diungkapkan pula kegunaan 

penelitian yang dapat dipetik dari penelitian ini. Untuk memasuki pembahasan 

terlebih dahulu dikemukan kajian Tinjauan pustaka., kemudian metode yang 

digunakan dalam penelitian dan  bab ini kemudian diakhiri dengan 

pertanggungjawaban sistematika penulisan. 
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           Bab II ( dua ) berisi pembahasan kepengurusan yayasan sebagai badan 

yang meliputi struktur organ yayasan serta pembagian wewenang, hubungan 

antara pendiri dengan organ yayasan dan prinsip fiduciary dalam kepengurusan 

yayasan.   

          Kemudian dilanjutkan Bab III ( tiga ) yang dibahas adalah tanggungjawab 

yayasan sebagai badan hukum 

           Dan terakhir Bab IV ( empat ) adalah bagian penutup yang berisi 

kesimpulan dari hasil pembahasan atau analisa dari permasalahan yang dikaji dan  

saran. 
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BAB II 

KEPENGURUSAN  YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM   

 

1.  Struktur Organ Yayasan Serta Pembagian Wewenang 

           Yayasan sebagai badan hukum tentu harus dijalankan oleh organnya, karena 

sebagaimana dikemukakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja,  bahwa badan hukum 

sebagai konstruksi hukum dalam pergaulan hukum atau-rechtsbetrekking, diterima 

sebagai layaknya subyek hukum manusia. Namun, hal yang penting yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa badan hukum tidak mungkin dapat bertindak tanpa 

organnya. Oleh karena itu, suatu organisasi yang teratur dengan pembagian tugas 

dan tanggung jawab yang baku dan jelas (stelselmatige arbeidsdeling) perlu 

diciptakan agar tidak menimbulkan masalah bagi badan hukum dalam mencapai 

tujuannya. 13

a. Pembina Yayasan 

 

           Dalam UU Yayasan diatur mengenai Organ yayasan dalam Bab VI, yang 

terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan definisi Pembina adalah 

pem.bi.na [n] orang yg membina; alat untuk membina; pembangun14

                                                 
13 Arifin P. Soeria Atmadja,2009, Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 
hal. 126 
14 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  Cet. 5, 1976,  Balai Pustaka, Jakarta  

 

Kemudian bi.na [v] mem.bi.na v (1) membangun; mendirikan (negara dsb): 

kita bersama-sama -- negara baru yg adil dan makmur; (2) mengusahakan 

supaya lebih baik (maju, sempurna, dsb): -- bahasa Indonesia, berarti ikut -- 
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bangsa Indonesia. Dengan demikian pembina adalah dapat diartikan 

mendirikan dan juga membangun atau mengembangkan. 

Dalam UU Yayasan diartikan bahwa yang dimaksud dengan Pembina 

adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan 

kepada Pengurus atau Pengawas yayasan (Pasal 28 ayat (1)).  .  

Persyaratan yang dapat diangkat sebagai   Pembina  yayasan  sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan adalah  yang dapat diangkat 

menjadi anggota Pembina dari orang perseorangan sebagai pendiri yayasan 

dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai 

mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan 

yayasan. Memang pada pada umumnya Pembina yayasan berasal dari 

pendiri yayasan yang  terlibat sejak awal dalam pengembangan yayasan 

dan mengetahui betul tujuan yayasan didirikan sehingga tugasnya sangat 

strategis dalam yayasan. 

Kewenangan Pembina  meliputi : 

1) keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 

2) pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota 

Pengawas; 

3) penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar 

Yayasan; 

4) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; 

dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran 

Yayasan. 
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Rumusan kewenangan ini maksudnya adalah kewenangan Pembina  

merupakan kewenangan sisa setelah dikurangi dari kewenangan pengurus 

dan kewenangan pengawas dan kewenangan tersebut sangat menentukan 

jalannya yayasan   

            b. Pengurus Yayasan 

Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa organ pengurus  adalah organ 

yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 31), tetapi 

tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepengurusan itu. Menurut 

Rudi Prasetya pengertian kepengurusan ada dua dalam arti luas dan 

sempit. Dalam arti luas adalah segala perbuatan apapun tanpa kecuali 

dalam menjalankan tujuan persekutuan, yang dibedakan : 

 a.    Menjalankan pekerjaan pengurusan (daden van beheer) 

 b.    Menjalankan pekerjaan kepemilikan dan istilah lain sebagai  

         menjalankan pekerjaan “penguasaan” (daden van eigendom atau  

         daden van beschikking).  

Dalam arti sempit menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-

hari dalam hubungan tujuan persekutuan.15

                                                 
            
           15 Rudi Prasetya, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung,  hal. 198 

 Dengan kata kaitan dengan 

yayasan  bahwa kepengurusan yayasan menjalankan kegiatan  sehari-hari 

untuk mencapai tujuan yayasan, sehingga  yang dapat diangkat menjadi 

Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan 

hukum. 
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Berdasarkan Pasal 32  UU Yayasan bahwa  Pengurus Yayasan diangkat 

oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan Anggaran 

Dasar Yayasan dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina 

atau Pengawas 

           Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : 

1). seorang ketua; 

2). seorang sekretaris; dan 

3). seorang bendahara. 

Susunan Pengurus ini adalah struktur minimal artinya dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan demikian pula tugas-tugasnya 

yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan 

mengenai  tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian 

Pengurus. 

Dalam hal Pengurus  selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang 

oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan 

rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa 

kepengurusannya berakhir. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus 

yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Pemberitahuan  disampaikan 

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

penggantian Pengurus yayasan. 
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Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas 

permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam 

hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan 

pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan 

diajukan. 

         c. Pengawas Yayasan  

UU Yayasan memberikan pengertian bahwa Pengawas yayasan adalah 

organ yayasan  yang bertugas melakukan pengawasan atau memberikan 

nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. 

Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang  dapat 

diangkat dari orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan 

hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. 

Pengawas yayasan diangkat dan 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 umum, 

pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau 

penggantian tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan antara pembina, pengurus dan 

pengawas yayasan dapat dibuat tabel berikut ini : 
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 Pembina Pengurus Pengawas 

Definisi 

Pembina adalah organ 
yayasan yang tidak 

diserahkan 
kepada Pengurus atau 

Pengawas oleh 
Undang-undang ini 
atau Angaran Dasar. 

 
 

Pasal 28 (1) UU 
Yayasan 

Pengurus adalah organ 
Yayasan yang 
melaksanakan 
kepengurusan 

Yayasan. 
 
 
 
 

Pasal 31 (1) UU 
Yayasan 

Pengawas adalah organ 
Yayasan yang bertugas 

melakukan 
pengawasan serta 
memberi nasehat 
kepada Pengurus 

dalam menjalankan 
kegiatan Yayasan. 

 
Pasal 40 (1) UU 

Yayasan 

Persyaratan 

Yang diangkat menjadi 
anggota Pembina 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah 
orang perseorangan 

sebagai pendiri 
yayasan dan/ atau 

mereka yang 
berdasarkan keputusan 
rapat anggota Pembina 

dinilai mempunyai 
dedikasi yang tinggi 

untuk mencapai 
maksud dan tujuan 

Yayasan. 
 

Pasal 28 (3) UU 
Yayasan 

Yang dapat diangkat 
menjadi Pengurus 

adalah orang 
perseorangan yang 
mampu melakukan 
perbuatan hukum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasal 31 (2) UU 

Yayasan 

Yang dapat diangkat 
menjadi Pengawas 

adalah orang 
perseorangan yang 
mampu melakukan 
perbuatan hukum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 40 (3) UU 
Yayasan 

Jenis Perbuatan / 

kewenangan 

-Kewenangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi 

: 
a. keputusan mengenai 
perubahan Anggaran 

Dasar; 
b. pengangkatan dan 

pemberhentian anggota 
Pengurus dan Anggota 

Pengawas; 
c. penetapan kebijakan 

umum Yayasan 
berdasarkan Anggaran 

Dasar Yayasan; 
d. pengesahan program 
kerja dan rancanagan 

anggaran tahunan 
Yayasan; dan 

e. penetapan keputusan 
mengenai 

penggabungan atau 

(1) Pengurus Yayasan 
bertanggung jawab 

penuh atas 
kepengurusan Yayasan 

untuk 
kepentingan dan tujuan 
Yayasan serta berhak 

mewakili Yayasan baik 
di dalam maupun di 

luar Pengadilan. 
 

(2) Setiap Pengurus 
menjalankan tugas 

dengan itikad baik, dan 
penuh tanggung jawab 

untuk 
kepentingan dan tujuan 

Yayasan. 
 

(3) Dalam 
menjalankan tugas 

sebagaimana dimaksud 

(1) Pengawas dapat 
memberhentikan 

sementara anggota 
Pengurus dengan 

menyebutkan 
alasannya. 

 
(2) Pemberhentian 

sementara 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) paling 

lambat 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak 

tanggal pemberhentian 
sementara, wajib 
dilaporkan secara 

tertulis kepada 
Pembina. 

 
(3) Dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak tanggal 
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pembubaran Yayasan. 
 

Pasal 28 (2) UU 
Yayasan 

 
- Pembina mengadakan 

rapat sekurang-
kurangnya sekali 

dalam 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 30 (1) UU 
Yayasan 

 
-  Dalam rapat tahunan, 

Pembina melakukan 
evaluasi tentang 

kekayaan, hak dan 
kewajiban 

Yayasan tahun yang 
lampau sebagai dasar 

pertimbangan bagi 
perkiraan mengenai 

perkembangan 
Yayasan untuk tahun 

yang akan datang. 
 

Pasal 30 (2) UU 
Yayasan 

dalam ayat (2), 
Pengurus dapat 
mengangkat dan 
memberhentikan 

pelaksana kegiatan 
Yayasan. 

 
(4) Ketentuan 

mengenai syarat dan 
tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian 
pelaksana kegiatan 

Yayasan diatur dalam 
Anggaran Dasar 

Yayasan. 
 

(5) Setiap Pengurus 
bertanggung jawab 

penuh secara pribadi 
apabila yang 

bersangkutan dalam 
menjalankan tugasnya 

tidak sesuai dengan 
ketentuan Anggaran 

Dasar, yang 
mengakibatkan 

kerugian Yayasan atau 
pihak ketiga. 

 
Pasal 35 UU Yayasan 

 
-- Pengurus wajib 

membuat dan 
menyimpan catatan 

atau tulisan yang berisi 
keterangan 

mengenai hak dan 
kewajiban serta hal 
lain yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha 
Yayasan. 

(2) Selain kewajiban 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) 
Pengurus wajib 
membuat dan 

Menyimpan dokumen 
keuangan Yayasan 

berupa bukti 
pembukuan dan data 

pendukung 
administrasi keuangan 

 
Pasal 48 UU Yayasan 

laporan diterima, 
Pembina wajib 

memanggil anggota 
Pengurus yang 

bersangkutan untuk 
diberi kesempatan 

membela diri. 
 

(4) Dalam jangka 
waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal 
pembelaan diri 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3), 
Pembina wajib: 

a. mencabut keputusan 
pemberhentian 
sementara; atau 

b. memberhentikan 
anggota Pengurus yang 

bersangkutan. 
 

(5) Apabila Pembina 
tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 

(3) dan ayat (4), 
pemberhentian 

sementara tersebut 
batal demi hukum. 

 
Pasal 43 UU Yayasan 
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                Berdasarkan uraian organ yayasan di atas, maka di sini organ Pengurus 

yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan 

dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar 

Pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh 

tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. 

           Kalau melihat rumusan tugas pengurus yayasan di atas, Pengurus 

mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bertanggungjawab secara penuh dan 

besar atas maju mundurnya dan terselenggaranya dengan baik suatu yayasan, 

bahkan dalam Pasal 35 ayat (5) UU Yayasan disebutkan bahwa,” setiap Pengurus 

bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam 

menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang 

mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga 

           Dalam menjalankan tugas Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan 

pelaksana kegiatan yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam Anggaran Dasar 

yayasan. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Anggota Pengurus 

tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan 

antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau anggota 

Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan 

kepentingan yayasan. 
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           Dalam hal terdapat keadaan  yang berhak mewakili yayasan ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar dan  dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam 

melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan 

Pengurus tidak berwenang : 

a. mengikat yayasan sebagai penjamin utang; 

b. mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan 

c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. 

           Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi 

dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas yayasan, atau seseorang 

yang bekerja pada yayasan. Larangan tersebut  tidak berlaku dalam hal perjanjian 

tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. 

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan 

yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap 

Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan 

karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung 

renteng atas kerugian  tersebut. 

           Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan 

yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara 

berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat 

diangkat menjadi Pengurus yayasan manapun. 
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           Selanjutnya Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan 

pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan 

yayasan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. 

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas 

untuk kepentingan yayasan. 

           Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan 

menyebutkan alasannya.  Pemberhentian sementara tersebut paling lambat 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara 

tertulis kepada Pembina.  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan 

untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri  Pembina wajib : 

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau 

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. 

           Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan tersebut pemberhentian 

sementara tersebut batal demi hukum. 

           Pengawas yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat 

Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai susunan, tata cara 

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran 

Dasar. 

           Dalam hal terdapat penggantian Pengawas yayasan, Pembina wajib 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi 
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terkait. Pemberitahuan  wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas yayasan. 

           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, dan 

penggantian Pengawas tersebut. 

           Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam 

melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup 

kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung 

renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas yayasan yang 

dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, 

tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 

           Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan 

pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, 

dan/atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat 

diangkat menjadi Pengawas yayasan manapun. 

Yayasan adalah subyek hukum seperti halnya orang. Oleh karena ia bukan 

orang sungguhan maka diperlukan organ agar ia bisa berfungsi seperti orang 

sungguhan. Organ yayasan adalah apa yang disebut dengan Pembina, Pengurus dan 

Pengawas yayasan. 
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Analog dengan Perseroan Terbatas, kedudukan Dewan Pembina itu sama 

halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pengawas sama halnya 

dengan Komisaris dan Pengurus itu sama halnya dengan Direksi. Bukan hanya 

mempunyai susunan organ yang sama tetapi juga wewenang dan tanggung jawab 

Pengurus yayasan pun sama dengan wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi 

pada sebuah Perusahaan. Pengurus merupakan pusat dari segala aspek kegiatan 

yayasan. Namun di dalam UU Yayasan wewenang dan tanggung jawab Pengurus 

tidak dinyatakan dengan tegas, seperti halnya wewenang dan Tanggung Jawab 

Direksi pada Perseroan Terbatas. 

Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa, Pengurus adalah organ 

yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, selanjutnya dalam Pasal 33 

ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa, Pengurus bertanggung jawab penuh atas 

kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili 

yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Sedangkan penjelasan kedua Pasal itu 

hanya mengatakan “cukup jelas”. 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa UU Yayasan 

memberikan wewenang dan tanggung jawab yang besar kepada pengurus yayasan 

untuk melakukan Kepengurusan yayasan. Ini berarti Pengurus yayasan mempunyai 

kewenangan untuk melakukan tindakan guna kelangsungan hidup yayasan, 

sekaligus bertanggung jawab atas maju mundurnya yayasan. 

Perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut Pengurus untuk dapat 

bertindak sebagai seorang manajer pada sebuah perusahaan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan pengelolaan yayasan. Pengurus yayasan 
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merupakan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan, mempunyai tugas yang sangat 

berat, di satu sisi bertanggung jawab atas kelangsungan hidup yayasan, di sisi lain 

harus melaksanakan misi social, kemanusiaan dan keagamaan seperti yang 

diamanatkan oleh undang-undang Yayasan. 

Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba, dewasa ini mengalami 

tantangan besar karena semakin meningkatnya tuntutan akan transparan, 

akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan 

operasionalnya. 

Pengertian nirlaba sering disalahartikan bahwa yayasan tidak boleh mencari 

keuntungan, tidak boleh menjalankan usaha dan tidak boleh bersifat komersial. 

Dalam kamus disebut nirlaba bersifat tidak mengutama pemerolehan keuntungan 

Yayasan harus survive tetapi tidak berorientasi profit. Hal ini tergambar dalam  

Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa, yayasan dapat melakukan 

kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara 

mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dengan 

demikian untuk kepentingan kelangsungan hidup yayasan dapat menjalankan badan 

usaha tetapi tidak berorientasi mengejar keuntungan. 

Selanjutnya Pasal 7 UU Yayasan  menyebutkan bahwa: 

1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan 

maksud dan tujuan Yayasan. 

2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang 

bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling 

banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. 
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Dalam upaya menggali sumber dana seoptimal mungkin dan 

mempertahankan pertumbuhan kekayaan yayasan, maka kepengurusan yayasan 

sudah selayaknya dilakukan secara professional, sebagaimana layaknya suatu 

perusahaan yang berlandaskan prinsip efisiensi. Ketergantungan yang berlebihan 

terhadap “sumbangan” sebagai sumber pendanaan sudah layaknya dikurangi. 

Yayasan harus proaktif dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif yang 

dapat menciptakan nilai tambah, sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi tulang 

punggung dalam sumber pendanaan Yayasan yang tidak lagi semata-mata 

tergantung dari belas kasihan para donator sesaat. 

Profesionalisme kepengurusan yayasan akan menciptakan citra yang positif 

di mata donator dan konstituen termasuk Pemerintah. Dengan citra yang positif 

akan memudahkan yayasan dalam menggalang dukungan dan partisipasi berbagai 

pihak dalam menggali sumber pendanaan untuk mencapai maksud dan tujuan 

yayasan. 

Pada umumnya setiap harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang berada 

dibawah pengawasannya, dan karenanya juga berada dibawah pengurusan oleh 

orang yang memilikinya. Ini berbeda dengan Pengurus yayasan, Pengurus yayasan 

hanya bekerja berdasarkan kepercayaan yang diberikan padanya, karena harta yang 

diurusnya bukanlah milik pribadinya. 

Di sini ada suatu hal yang bersifat kontradiktif, mengingat pengelolaan 

Yayasan yang diharapkan profesional tetapi Pengurus tidak boleh mendapat gaji 

ataupun upah. Padahal Pengurus yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung 
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jawab yang tidak kecil. Kondisi demikian bertentangan dengan manajemen modern 

yang professional. 

Gaji atau upah merupakan hak dari setiap orang yang bekerja disuatu 

organisasi, sehingga kalau orang bekerja tapi tidak berhak menerima gaji, ini 

sebenarnya menyimpang dari etika bisnis. Sebagai Pengurus yang profesionalisme 

sudah selayaknya diberi kompensasi yang layak, karena mereka juga dituntut untuk 

melakukan prestasi seperti halnya manajer perusahaan. 

Pembuat undang-undang harus menyadari bahwa manusia melakukan 

pekerjaan sosial bukan saja untuk kepentingan sesama, tetapi juga untuk 

kepentingan dirinya sendiri, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar, 

antara lain kebutuhan fisik, yang mencakup rasa lapar, haus, tempat berlindung, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. 

Dengan melakukan pekerjaan, maka setiap orang tentunya mengharapkan imbalan 

yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan-

kebutuhan dasar. 

Pembatasan kewenangan bertindak Pengurus yayasan dan pengaturan gaji 

Pengurus yayasan yang dilakukan melalui Anggaran Dasar, akan membuat 

penafsiran yang beragam. Wewenang dan tanggung jawab Pengurus yayasan akan 

berbeda-beda antara yayasan yang satu dengan yayasan yang lainnya, begitu juga 

dengan besarnya gaji yang diterima Pengurus, hal ini akan menimbulkan 

ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu menghindari 

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi pengurus, maka  pengaturan 
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gaji pengurus yayasan harus diberi rambu-rambu yang sesuai dengan beban 

pekerjaan yang dituangkan dalam keputusan pengangkatan pengurus yayasan. 

 

2. Hubungan Antara Yayasan Dengan Organ Yayasan 

           Pendirian yayasan di dalam hukum perdata disyaratkan dalam 2 (dua) aspek 

yaitu :16

1. Aspek Materil 

 

a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan 
Pemisahan kekayaan diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan 
merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. 
 

b. Suatu tujuan yang jelas; 
Tujuan itu sendiri harus tujuan sosial dan kemanusiaan, dengan 
demikian tidak dibenarkan tujuan yang bersifat komersial atau tujuan 
untuk kepentingan diri sendiri. Yayasan harus dapat berperan sebagai 
wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan 
kemanusiaan. Sifat-sifat tersebut harus tercermin dalam maksud dan 
tujuan serta kegiatan yayasan. Salah satu prinsip yang fundamental 
yang melakat pada suatu yayasan bahwa tujuan yayasan haruslah idiil 
dan usahanya adalah non komersial. Yayasan merupakan suatu badan 
usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan tujuannya 
untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk 
melakukan usaha yang bersifat sosial.17 Namun tujuan sosial tersebut 
tentunya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, 
ketertiban umum dan atau kesusilaan.18

c. Ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus) 

 Oleh karena sifat-sifat tersebut 
di atas, maka yayasan sering disebut sebagai suatu badan hukum yang 
bersifat non profit/nirlaba 
 

                                                 
           
            16 Nindyo Pramono, 2002. Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia. Yogyakarta: Andi 
Offset., Hal. 17. 
           17 Soenarto Soerodibroto. 1989. Pembahasan Makalah Hayati Soeroredjo : Status Hukum 
dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia. Pada Temu 
Karya Yayasan : Status Hukum dan sifat Usahanya., Jakarta : Hal. 2. 
           18 Hayati Soeroredjo. 1989. Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan 
Badan-badan usaha di Indonesia. Makalah pada Temu Karya Yayasan : Status Hukum dan sifat 
Usahanya. Jakarta : Hal. 7. 
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Organ yayasan seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas, harus bekerja 
secara sukarela, yakni tanpa menerima gaji atau upah atau honor tetap, 
serta tidak boleh bertujuan untuk memperkaya organ yayasan. 
 

         2. Aspek Formil. 

             a. Pendirian yayasan dalam wujud akte otentik. 

Agar yayasan tersebut memperoleh status sebagai badan hukum, maka 
akte tersebut harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Anggaran Dasar 
yang terdapat dalam akte pendirian sekurang-kurangnya memuat : 
a. Nama dan tempat kedudukan 
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan 

tujuan tersebut 
c. Jangka waktu pendirian 
d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi 

pendiri dalam bentuk uang atau benda. 
e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan 
f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota 

Pembina, Pengurus dan Pengawas. 
g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas 
h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan 
i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar 
j. Penggabungan dan Pembubaran Yayasan 
k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan 

yayasan setelah pembubaran. 
           Yayasan sesuai dengan sifatnya harus dapat berperan sebagai wadah untuk 

mengembangkan kegiatan, yang menurut UU Yayasan adalah : 
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a. Sosial 

b. Keagamaan 

c. Kemanusiaan 

 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan, penjelasan umum Undang-

undang Yayasan dan penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan, sifat-sifat tersebut di 

atas harus tercermin dalam maksud dan tujuan yayasan. 

 Oleh karena sifat-sifat tersebut di atas, maka menurut UU Yayasan para 

organ yayasan, seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan harus bekerja 

secara sukarela, yakni tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, serta tidak boleh 

bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pembina, pengurus dan pengawas 

yayasan. 

 Dengan memperhatikan definisi yayasan yang diberikan oleh Black’s Law 

Dictionary, maka yayasan bertujuan untuk kegiatan amal (charithy), pendidikan 

(educational), keagamaan (religious), riset (ressearch), atau tujuan kedermawanan 

lainnya (other benevolent purpose). 

 Di Hindia Belanda, juga pernah dibuat Undang-undang dalam Staatsblad 

1927-156 tentang Regeling van de Rechtpositie der Rechtgenootschappen, yang 

menentukan bahwa gereja adalah juga badan hukum yang mempunyai maksud dan 

tujuan idiil, khusus di bidang keagamaan.19

                                                 
           19 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2003. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: PT. 
Abadi., Hal. 16. 
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Berkaitan dengan tujuan yayasan, di Indonesia terdapat Yurisprudensi 

Mahkamah Agung dimana sebelum berlakunya UU Yayasan, menjadi acuan bagi 

Yayasan untuk penentuan tujuan Yayasan. Berdasarkan Yurisprudensi  

Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, pertimbangan 

Pengadilan Negeri dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamag Agung, tentang 

tujuan yayasan bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat 

saja karena dalam hal ini tujuan dan maksudnya tetap, ialah untuk membantu 

keluarga, terutama keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. Perkataan 

“membantu” ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan sosial. 

 Dengan berlakunya UU Yayasan, maka maksud dan tujuan Yayasan di 

Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan (lihat Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan) 

b. Maksud dan tujuan Yayasan harus bersifat sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan (lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan) 

c. Maksud dan tujuan Yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar 

Yayasan (pasal 14 ayat (2) huruf b UU Yayasan). 

 Maksud dan tujuan yayasan adalah tertentu, yaitu untuk hal-hal yang sudah 

ditentukan, sudah dibatasi, dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan. 

Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum. 

 Unsur-unsur yayasan dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan bahwa 

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta 
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kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kekayaan yang dipisahkan adalah 

konsekwensi dari bentuk hukum Yayasan sebagai badan hukum. 

 Meskipun penjelasan UU Yayasan tidak memberikan penjelasan lebih 

lanjut, hal ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan bukan terdiri atas orang-orang 

(termasuk badan-badan) atau saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang (badan-

badan). 

 Dalam Pasal 5 jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Yayasan diketahui bahwa 

kekayaan yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan, dapat berupa uang, 

barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan UU Yayasan. 

Jadi kekayaan yayasan dimungkinkan untuk memperoleh tambahan harta kekayaan 

melalui :20

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat 

 

b. Wakaf 

c. Hibah 

d. Hibah, Wasiat, dan 

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kekayaan Yayasan yang dipisahkan tersebut merupakan modal awal bagi usaha 

Yayasan, yang berasal dari modal para pendiri. 

           Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan, yang oleh 

Undang-undang diberi status sebagai badan hukum. Harta Yayasan yang merupakan 

                                                 
 
           20 H. Budi Untung. 2002. Hukum Yayasan tentang beberapa Aspek Perubahan Anggaran 
Dasar. Yogyakarta: Andi Offset., Hal. 17. 
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harta kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, perlu dikelola secara professional, 

sehingga memungkinkan dilakukan akuntabilitas yang lebih transparan. Dengan 

demikian pengelolaan yayasan ditinjau dari aspek manajemen serupa dengan 

pengelolaan pada Perusahaan. 

Hal ini juga tercermin dalam Pasal 9 ayat (1)  UU Yayasan : 

      Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta 

kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. 

           Dalam kaitan hubungan yayasan dengan organ yayasan, maka  yayasan 

dalam sebuah badan  hukum yang merupakan subyek hukum tetapi dapat berbuat 

menurut hukum melalui  organ yayasan yang diisi oleh subyek hukum manusia 

yang terbagi pada  Pembina, pengurus dan pengawas yayasan.         

           Hubungan antara yayasan dan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat 

erat. Di satu sisi keberadaan organ yayasan bergantung sepenuhnya pada 

keberadaan yayasan. Pada sisi lain, yayasan sangat bergantung pada organ yayasan. 

Tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada. Dengan demikian 

antara Yayasan dengan organnya terdapat “fiduciary relationship” yang melahirkan 

“fiduciary duty” bagi organ Yayasan.  

Fidusia (fiduciary) dalam bahasa latin dikenal sebagai fiduciarius yang 

bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah ini dimaknai sebagai “memegang 

sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam 

kepercayaan untuk kepentingan orang”. 

Seseorang memiliki tugas fiduciary (fiducia duty) manakala ia memiliki 

kapasitas fiduciary (fiducia capacity). Seseorang dikatakan memiliki capacity 
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fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang 

dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan orang lain. 

Orang yang memberinya kewenangan tersebut memiliki kepercayaan yang besar 

kepadanya. Sebagai pemegang amanah ia wajib memiliki itikad baik dalam 

menjalankan tugasnya. 

Sehubungan dengan konsep fiduciary duty ini, Paul L. Davies dalam 

Gower’s Principles of Modern Company Law, seperti yang diterjemahkan oleh 

Gunawan Widjaya mengatakan, ada 4 (empat) prinsip yang menunjukkan pada kita 

semua bahwa secara analogi Pengurus yayasan selama menjalankan tugas 

kepengurusannya harus senantiasa : 

1. Bertindak dengan itikad baik. 

2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Yayasan dan bukan kepentingan 

Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan. 

3. Kepengurusan Yayasan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas 

dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan 

yang wajar, dengan ketentuan bahwa Pengurus tidak diperkenankan untuk 

memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri. 

4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan 

benturan kepentingan antara kepentingan Yayasan dengan kepentingan 

Pengurus Yayasan. 

Ke empat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena pada dasarnya ke 

empat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Pengurus dengan Yayasan terdapat 

suatu bentuk hubungan yang saling ketergantungan, dimana Pengurus merupakan 



 35 

organ “kepercayaan” Yayasan, yang akan bertindak mewakili Yayasan dalam 

segala macam tindakan hukum untuk mencapai tujuan dan kepentingan Yayasan. 

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, maka tugas Pengurus dapat 

disimpulkan : 

1. Pengurus adalah trustee bagi Yayasan (good faith and duties of loyality). 

2. Pengurus adalah agen bagi Yayasan dalam mencapai tujuan dan   

             kepentingannya (duties of care and skill). 

Good faith (itikad baik) menjadi asas yang paling penting dan diterima 

dalam berbagai system hukum, tetapi hingga kini doktrin itikad baik itu masih 

merupakan sesuatu yang controversial. Perdebatan yang timbul disini adalah 

berkaitan dengan definisi itikad baik itu. Dengan perkataan lain perdebatan ini 

berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan itikad baik itu. Tidak ada 

standar mengenai itikad baik, itikad baik ini hanya mengacu kepada nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat. Itikad baik Pengurus hanya dapat dilihat dari 

kejujurannya pada saat bertindak dalam melaksanakan kegiatan Yayasan, untuk dan 

atas nama Yayasan. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya wajib mencurahkan 

tenaga, pikiran dan perhatiannya secara penuh demi pencapaian tujuan Yayasan. 

Doktrin Duty of Loyality, maksudnya adalah semua organ Yayasan dilarang 

untuk melakukan self dealing.  Pengertian self dealing adalah suatu transaksi 

dimana : 

a. Pembina dan Pengurus berhadapan dengan Yayasan 

b. Pembina dan Pengurus mempengaruhi Yayasan untuk melakukan transaksi 
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c. Kepentingan keuangan Pembina dan Pengurus, setidak-tidaknya secara 

potensial bertentangan dengan kepentingan keuangan Yayasan. 

Doktrin duty of care and skill, mewajibkan Pengurus untuk berperilaku hati-

hati berdasarkan kecakapan yang ada padanya, sebagaimana orang biasa berperilaku 

dalam situasi yang sama. Jika Pengurus melanggar duty of care and skill dan 

mengakibatkan Yayasan menderita kerugian, maka Pengadilan akan memutuskan 

bahwa Pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti kerugian 

kepada Yayasan. 

Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam:21

a. Standar dasar bahwa Pengurus harus bertindak seperti orang biasa yang 
berhati-hati dalam situasi yang sama : 

 

- Jika seorang sudah duduk sebagai Pengurus maka ia dikenai duty of care, 
meskipun orang tersebut hanya boneka 

- Tanggung jawab atas pelanggaran duty of care hanya diberlakukan jika 
Pengurus melakukan tindakan yang sangat ceroboh. 

b. Standar obyektif, artinya Pengurus yang mempunyai kemampuan dibawah 
rata-rata orang biasa dalam posisi Pengurus harus memenuhi standar rata-
rata orang biasa. Sebaliknya Pengurus yang mempunyai keahlian khusus, 
harus mempergunakan keahlian khusus tersebut. 

c. Menggantungkan Keputusan Kepada Nasihat Ahli dan Komite. Pengurus 
berhak untuk mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, 
akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu. 

d. Kelalaian yang pasif. Pengurus tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya 
karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. 
Akan tetapi jika dia mengetahui fakta yang mengarah ke dugaan adanya 
perbuatan menyimpang maka dia tidak dapat menutup mata atas fakta 
tersebut. 

e. Sekalipun Pengurus sudah melanggar duty of care, akan tetapi dia hanya 
bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan proximate 
causa atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian. 

 

                                                 
21 Suharnoko, 2007, Hukum  Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media Group, Jakarta, 
hal 152 
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Duties of loyality and good faith bersama-sama dengan duties of care and 

skill, dalam system Common Law, secara bersama-sama dikenal dengan nama 

Fiduciary Duty. Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi duties of loyality 

and good faith ke dalam:22

a. Duty to Act Bona Fide in the Interest of the Company. 

 

b. Duty to Exercise Power for Profer Purposes. 

c. Duty to Retain their discrenatory powers. 

d. Duty to Avoid conflict of interest. 

Sedangkan duty of care and skill oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan 

sebagai duty to exercise care and diligence. 

 

a. Duty to Act Bona Fide in the Interest of the Company. 

Secara analog dapat dikatakan bahwa duty to act bona fide in the interest of 

the company ini mencerminkan kewajiban Pengurus Yayasan untuk 

melakukan kepengurusan Yayasan hanya untuk kepentingan Yayasan 

semata-mata. Untuk menentukan sampai sejauh mana suatu tindakan yang 

diambil oleh Pengurus Yayasan telah dilakukan untuk kepentingan Yayasan, 

maka hal tersebut harus dipulangkan kembali kepada Pengurus Yayasan. 

Pengurus Yayasan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang 

tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau 

tidak dilakukan untuk kepentingan Yayasan. Dalam konteks ini, maka 

                                                 
22 Gunawan Widjaja, 2006, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan 
Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUHPerdata), Kencana, Jakarta, hal. 42 
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sesungguhnya kepengurusan Yayasan juga harus memperhatikan 

kepentingan kreditor Yayasan. 

b. Duty to exercise Power for Proper Purposes 

Pengurus adalah satu-satunya organ dalam Yayasan yang diberikan hak dan 

wewenang untuk bertindak, untuk dan atas nama Yayasan. Ini membawa 

konsekuensi bahwa jalannya Yayasan, termasuk pengelolaan harta kekayaan 

Yayasan bergantung sepenuhnya pada Pengurus Yayasan. Artinya tugas 

pengurusan Yayasan oleh Pengurus Yayasan juga meliputi tugas 

pengelolaan harta kekayaan Yayasan. Dalam hal ini, makna duty to exercise 

power for proper purpose harus diartikan secara luas. Sebagai orang 

kepercayaan Yayasan, Pengurus Yayasan wajib beritikad baik dan 

melakukan kepengurusan secara benar, dapat bertindak adil, tidak memihak 

untuk kepentingan manapun dalam memberikan manfaat yang optimal bagi 

Yayasan. Jadi segala hal yang dilaksanakan dalam rangka pengurusan 

Yayasan harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. 

c. Duty to relain their discrenatory powers 

Pengurus Yayasan oleh Yayasan telah diberikan kewenangan untuk 

bertindak seluas-luasnya tetapi masih dalam koridor UU Yayasan dan 

Anggaran Dasar untuk kepentingan Yayasan, dan oleh karena itu maka tidak 

selayaknyalah jika Pengurus Yayasan, kemudian melakukan pembatasan 

dini atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan 

mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan Yayasan. Dalam hal 

ini tidak berarti Pengurus Yayasan tidak boleh mengadakan, membuat atau 
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menandatangani suatu perjanjian pendahuluan (seperti misalnya perjanjian 

pengikatan jual beli), namun sebelum perjanjian itu dilakukan, dibuat atau 

ditandatangani, Pengurus Yayasan harus memiliki pandangan, sikap dan 

kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan memberikan 

manfaat bagi kepentingan Yayasan. 

d. Duty to avoid conflict of interest 

Dalam tugas ini, Pengurus Yayasan memiliki kewajiban untuk menghindari 

diadakan, dibuat atau ditandatanganinya perjanjian, atau dilakukannya 

perbuatan yang menempatkan Pengurus Yayasan tersebut dapat suatu 

keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar 

demi tujuan dan kepentingan Yayasan. Kewajiban ini sebenarnya melarang 

dengan mencegah Pengurus Yayasan untuk menempatkan dirinya pada 

suatu keadaan yang memungkinkan Pengurus Yayasan bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan mereka harus 

bertindak mewakili untuk dan atas nama Yayasan. 

e. Duty of Care and Duty of Diligence 

Dalam tugas ini Pengurus Yayasan, sebagai organ kepercayaan Yayasan 

diharapkan untuk dapat memberikan penghasilan bagi Yayasan untuk 

kepentingan jalannya Yayasan. Pengurus Yayasan diberikan fleksibilitas 

dalam bertindak untuk melaksanakan manajemen Yayasan dengan segala 

keahlian yang ada padanya dengan memperhatikan resiko dan peluangnya. 
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3. Hubungan Antar Organ Yayasan 

a. Pembina dengan Pengawas 

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU Yayasan hubungan antara Pembina dan 

pengawas dapat digambarkan berikut ini. 

Dilihat dari segi  kewenangan, maka pembina yang melakukan pengangkatan 

dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; 

Akan tetapi dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai 

Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib 

mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina  yang berasal dari  

pendiri yayasan. 

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan / atau 

anggota Pengawas. Karena  Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina 

berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.  Pemberitahuan  

wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

dilakukan penggantian Pengawas Yayasan. 
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b. Pembina dengan Pengurus 

Hubungan antara Pembina dan Pengurus tergambar pada beberapa pasal 

dalam UU Yayasan seperti dapat diuraikan berikut ini.   

Sama seperti anggota pengawas, maka anggota pengurus yayasan juga 

diangkat dan diberhentikan oleh pembina berdasarkan keputusan rapat 

pembina. Oleh karena itu Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai 

anggota Pengurus.  

Dalam hal Pengurus  selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang 

oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat 

Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa 

kepengurusannya berakhir. 

Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.  Pemberitahuan 

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

terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan. 

Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan 

rapat Pembina. 

Pengurus tidak berwenang :mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; 

mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan 

membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain 
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c. Pengawas dengan Pengurus 

Pengawas tidak boleh merangkap sebagai  Pengurus  Akan tetapi pengawas 

dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebut 

alasannya. Dalam kaitan  Pengawas  memberhentikan sementara anggota 

Pengurus, maka paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. 

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, 

Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi 

kesempatan membela diri. 

Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan wajib 

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

sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan. 

Hanya saja dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bahwa Pengawas 

haruslah orang yang independen baik terhadap Pengurus maupun Pembina. 

Sehingga dalam menjalankan tugasnya Pengawas akan bekerja secara 

profesional. Ketentuan lain yang sesuai dengan prinsip governance adalah 

kewenangan Pengawas untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. 

Kewenangan demikian penting untuk memberikan “gigi” bagi Pengawas 

dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kewenangan tersebut dikhawatirkan 

Pengurus akan mengelola yayasan tanpa takut ada sanksi yang dikenakan 

padanya. 
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BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS YAYASAN 

 
 
1. Pembagian Tanggung Jawab Antar Anggota Pengurus Yayasan 
 
 

Badan hukum merupakan subyek hukum buatan manusia berdasarkan hukum 

yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum yang dalam hal 

ini yayasan, diurus oleh organnya/wakilnya yaitu Pengurus yayasan yang berwenang 

mewakili badan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus adalah satu-

satunya organ dalam yayasan yang berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di 

luar Pengadilan. Seseorang yang berhak/berwenang mewakili badan hukum di dalam 

dan di luar Pengadilan bukanlah orang sembarangan, ia mempunyai kriteria yang 

ditetapkan dalam undang-undang Yayasan. 

Pasal 31 ayat (2) UU Yayasan menyebutkan, “Yang dapat diangkat menjadi 

Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum”. 

Namun kalimat tersebut tidak dirinci lagi dengan penjelasan apapun, dalam 

penjelasannya hanya mengatakan “cukup jelas”, tidak seperti pengangkatan Direksi 

dalam Perseroan Terbatas. Dengan status sebagai badan hukum, maka Yayasan dapat 

dianalogikan sama  dengan Perseroan Terbatas. Maka neburut Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa, orang yang diangkat 

menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang : 

1. Mampu melakukan perbuatan hukum. 

2. Tidak pernah dinyatakan pailit; atau 
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3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu perseroan dinyatakan pailit; atau 

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 

 

Oleh karena itu “orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan 

hukum” harus ditafsirkan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Jika 

dikaitkan dengan kewenangan pengurus untuk mewakili Yayasan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan, ini berarti bahwa “orang perseorangan” yang dapat 

diangkat sebagai pengurus haruslah individu dan bukan badan hukum, selanjutnya 

disebutkan bahwa orang perseorangan tersebut “mampu melakukan perbuatan hukum” 

artinya orang tersebut harus memenuhi unsur “kecakapan” dalam pengertian hukum. 

Cakap dalam pengertian hukum disebut bekwam atau mempunyai legal capacity, 

seseorang bisa melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa dan tidak berada 

dalam pengampunan atau di bawah perwakilan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengurus yayasan untuk dapat 

mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, adalah karena seorang 

Pengurus memang memiliki kecakapan untuk bertindak, baik dalam pengertian sempit 

mapun dalam pengertian luas, sehingga apa yang dilakukannya juga dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Sehubungan dengan kewenangan ini ada 2 (dua) istilah yang penting, yaitu:23

1. Vertegenwoordigingsmacht 

 

Dimaksudkan kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta 

atas nama suatu badan hukum/yayasan.  

2. Vertegenwoordigingsbevoegheid 

Dimaksudkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan bertindak pengurus 

dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam 

Anggaran Dasar. 

Pengurus adalah satu-satunya organ yayasan yang berhak mewakili yayasan, 

baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Namun kewenangan Pengurus yayasan 

dikecualikan oleh Pasal 36  UU Yayasan yang menyebutkan bahwa Anggota Pengurus 

tidak berwenang mewakili yayasan apabila: 

a. terjadi perkara di muka pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus 

yang bersangkutan atau 

b. anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan yayasan. 

           Pengurus yayasan dalam Pasal 32 ayat (2) UU Yayasan minimal  terdiri  Ketua,  

Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, namun kenyataannya tidak terbatas pada 

minimal ini saja, karena selalu dilengkapi dengan beberapa seksi yang membidangi 

tugas-tugas tertentu sesuai dengan ruang lingkup tujuan yayasan. Oleh karena itu dalam 

                                                 
           23 Chatamarrasjid, 2000, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita 
Selekta Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.179 
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pengurus yayasan, tidak ada dalam kepengurusan yayasan yang tidak memiliki 

pekerjaan. Pengurus bekerja sesuai dengan wewenangnya dan bertanggungjawab 

sebatas kewenangan yang ada padanya. 

Dalam hal ini akan timbul masalah jika terjadi perkara antara yayasan dengan 

Pengurus yayasan seperti yang disebutkan pada Pasal 36 di atas, siapa yang berhak 

mewakili yayasan? Pasal 36 ayat (2) UU Yayasan mengatakan, bahwa dalam hal 

terdapat keadaan sebagaimana ayat (1) yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar, dan penjelasannya seperti biasa hanya mengatakan “cukup 

jelas”. 

Jika melihat susunan pengurus, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas seorang 

ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, maka jika terjadi conflict interest 

antara yayasan dengan Pengurus maka sebenarnya dapat ditetapkan yang mewakili 

yayasan adalah pengurus lainnya yang tidak berperkara dengan yayasan atau dapat juga 

ditunjuk Pembina mengingat Pembina juga mempunyai kewenangan, untuk 

menetapkan kebijakan guna kepentingan dan tujuan Yayasan. 

           Dengan demikian Pengurus Yayasan memiliki kewenangan untuk bertindak 

mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tetapi jika salah seorang dari 

Pengurus yang berperkara dengan Yayasan atau mempunyai kepentingan yang berbeda 

dengan Yayasan maka yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Yayasan, 

sehingga yang diberi tanggungjawab untuk bertindak untuk dan atas nama yayasan 

adalah Pengurus lain yang tidak sedang berperkara dengan Yayasan atau yang ditunjuk 

oleh Pembina Yayasan.  
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           Dilihat dari struktur pengurus yayasan masalahnya adalah pembagian tanggung 

jawab antara pengurus yayasan tersebut, terkait dengan  adanya kesalahan dalam 

kegiatan kepengurusan yayasan yang harus diganti rugi terhadap pihak ketiga . Apakah 

besarnya ganti rugi sesuai dengan besar tanggung jawab dalam struktur kepengurusan 

yayasan ataukah diperlakukan sama. Pembagian tanggung jawab ini penting untuk 

menghindari jangan sampai antar pengurus saling lempar tanggung jawab. Oleh karena 

dalam UU Yayasan tidak mengatur pembagian tanggung jawab ini, maka menurut 

penulis pembagian tanggung jawab dapat dilakukan secara alternatif dengan dibuatkan 

lagi  secara terperinci di dalam produk hukum, yaitu : 

a. Dicantumkan di dalam Anggaran Dasar  

b. Dibuatkan di dalam Anggaran Rumah Tangga 

c. Para pengurus membuat kesepakatan sendiri dihadapan notaris. 

 

2. Batas Tanggung Jawab  Pengurus 

    a. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Renteng          

           Yang dimaksud dengan tanggung jawab pribadi adalah bahwa dalam hal tertentu 

suatu kesalahan  Pengurus dapat diminta pertanggung jawaban  sampai pada  kekayaan 

pribadinya yang tergambar dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya 

akan disebut sebagai BW. Sedangkan rumusan tanggungjawab renteng dapat dilihat 

berdasarkan Pasal 1280 BW bahwa  jika terjadi suatu perikatan tanggung menanggung 

di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan 

melakukan sesuatu hal yang sama, sedemikian salah satu dapat dituntut untuk 



 48 

seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang 

lainnya terhadap si berpiutang.  

Sedangkan dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  (KUHD) 

merumuskan dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara 

tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. 

           Pengurus Yayasan merupakan salah satu dari organ Yayasan, yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan kepengurusan Yayasan, (Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan). 

Wewenang Pengurus yang lain adalah mewakili Yayasan di dalam dan di luar 

pengadilan. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa, Pengurus 

bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan. Kedua Pasal tersebut di atas, 

dalam penjelasannya hanya mengatakan “cukup jelas”.  

Tugas berat yang disandang oleh Pengurus secara jelas dapat dilihat lagi dalam 

Pasal 35 ayat (5) yang menyebutkan bahwa, Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh 

secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak 

ketiga. Sedangkan Pasal 37 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa, Anggaran Dasar dapat 

membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas 

nama Yayasan. 

           Dengan demikian berdasarkan UU Yayasan bahwa Pengurus Yayasan yang di 

dalam menjalankan kepengurusan tugas Yayasan, yakni melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan Anggaran dasar Yayasan maka Pengurus yayasan tersebut bertanggung 

jawab penuh secara pribadi  atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Hal ini 
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dimaksud agar Pengurus yayasan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 

secara penuh dan besar atas maju mundurnya dan terselenggaranya dengan baik suatu 

Yayasan.  

Selain itu juga terkait dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan bahwa 

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta 

kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kekayaan yang dipisahkan adalah 

konsekwensi dari bentuk hukum Yayasan sebagai badan hukum seperti halnya dalam 

Perseroan Terbatas, sehingga apabila pihak Pengurus Yayasan menjalankan 

kepengurusannya yang bertentangan dengan anggaran dasar yayasan kemudian 

menimbulkan kerugian bagi yayasan maka di sini pertanggungjawaban pengurus 

yayasan sampai kepada kekayaan pribadinya. 

Tetapi tanggung jawab yang dimiliki pengurus sampai kepada kekayaan 

pribadinya, tidak secara langsung dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga, 

tanggung jawab tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh yayasan, yang berkaitan 

langsung dengan pihak ketiga, dengan kata lain dapat diuraikan lebih lanjut sebagai 

berikut : 

-     Kerugian terhadap pihak ketiga dibayar terlebih dahulu dengan harta kekayaan   

      yayasan. 

-     Selanjutnya secara internal yayasan akan meminta pembayaran ganti kerugian  

      tersebut kepada pengurus yang melakukan kesalahan  
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Mekanisme seperti inilah yang bisanya disebut dengan dana talangan yang 

dilakukan oleh yayasan selaku badan hukum agar tidak merugikan pihak ketiga24

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

.  

           Dengan begitu luas dan besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

kepada pengurus Yayasan, tentunya memerlukan tenaga-tenaga yang profesional, tidak 

bisa hanya berdasarkan idealisme saja, dan sudah selayaknya tenaga yang profesional 

mendapat imbalan yang layak, sesuai dengan profesionalisme tugas dan tanggung 

jawabnya. Namun Undang-undang Yayasan ternyata tidak tegas mengatur hal ini, 

disebutkan dalam Pasal 5 UU Yayasan: 

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima 
gaji, upah atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: 
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, 

dan Pengawas; dan 
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 

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

Tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai wewenang dan tanggung jawab 

serta pembatasan kewenangan Pengurus Yayasan, dan pengaturan kontra prestasi yang 

hanya melalui Anggaran Dasar, hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang beragam. 

                                                 
           24Agus Widiantoro, 2009, Disampaikan di dalam bimbingan pembuatan skripsi. 
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Sebetulnya pembatasan wewenang Pengurus  disebutkan dalam Pasal 37 UU Yayasan: 

1. Pengurus tidak berwenang: 
a. Mengikat Yayasan sebagai Penjamin uang. 
b. Mengalihkan kekayaan Yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina, dan 
c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. 

2. Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan 
perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. 
 

Pembatasan kewenangan di atas adalah mutlak kecuali untuk angka 1 (b). ini 

berarti Yayasan sama sekali tidak diperkenankan untuk memberikan jaminan 

pembayaran utang, baik dalam bentuk jaminan perorangan, maupun dalam bentuk 

jaminan kebendaan (dalam bentuk hak agunan atas harta kekayaan Yayasan). Hal ini 

adalah sesuai dengan fungsi Yayasan, yang tidak seharusnya membebani dirinya 

dengan kewajiban yang tidak perlu. Hal ini juga dapat menghindari penyalahgunaan 

Yayasan oleh pihak lain, baik itu Pendiri / Pembina, Pengurus maupun Pengawas, yang 

memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi mereka. 

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Yayasan dapat saja atau mungkin 

melakukan berbagai perbuatan, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, 

sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan 

perbuatan melawan/melanggar hukum ini, Pasal 1365 BW menyatakan bahwa, tiap 

perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Selanjutnya Pasal 1365 BW menyatakan bahwa, setiap orang bertanggung jawab tidak 

saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian 

yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Perlu dikemukakan disini 
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bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan antara hal kesengajaan dengan hal kurang 

kehati-hatian/kelalaian. 

Dalam pengertian perbuatan melanggar hukum tercakup baik perbuatan maupun 

pelalaian yang: 

1. Melanggar hak orang lain. 

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang atau  

3. Bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kecermatan yang patut 

diperhatikan dalam pergaulan social terhadap hidup atau milik orang 

lain. 

Untuk melihat sampai sejauh mana pertanggungjawaban perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh Pengurus yayasan sebagai organ yayasan, kita dapat 

kembali kepada teori-teori tentang badan hukum. 

Menurut teori fiksi, badan hukum itu tidak nya, hanya dianggap sebagai fiksi, 

karena hanya manusia yang secara alami sebagai subyek hukum, hanya manusia yang 

mempunyai kehendak, oleh karena itu jelaslah bahwa perbuatan melanggar hukum ada 

pada manusia yang mewakilinya.Sedangkan menurut  teori organ, badan hukum bukan 

merupakan suatu fiksi, tetapi merupakan suatu realitas. Badan hukum memang berbeda 

dengan manusia, tetapi sama-sama sebuah realitas. Apabila manusia dalam bertindak 

menggunakan alat (organ) seperti mulut, otak, tangan dan kaki, maka badan hukum 

juga mempunyai alat (organ) seperti Rapat Pembina, Pembina, Pengurus, dan 

Pengawas. 
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Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus dapat dianggap 

sebagai perbuatan yang dilakukan langsung oleh badan hukum tersebut. Dengan 

melihat kedua teori badan hukum di atas terdapat perbedaan dalam menafsirkan siapa 

yang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

Pengurus Yayasan. 

Pada tahun 1951, Indonesia pernah memiliki Undang-undang Darurat Tentang 

Bursa, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951, yang kemudian diubah statusnya 

menjadi Undang-undang biasa, menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952. 

Undang-undang ini menjawab pertanyaan di atas melalui salah satu Pasal, yaitu Pasal 9 

yang menyatakan bahwa: 

Jika suatu perbuatan yang diancam menurut Undang-undang ini dilakukan oleh 
atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau Yayasan, 
maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman dijatuhkan dan/atau 
tindakan diambil terhadap anggota pengurus badan hukum itu atau terhadap 
wakil-wakilnya apabila mereka tidak berada di Indonesia.   

     
Tanggung jawab Pengurus dapat dilihat lagi dalam hal terjadi kepailitan karena 

kesalahan maupun kelalaiannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 UU Yayasan : 

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan 
Kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan 
tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. 

2. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena 
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng 
atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

3. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan 
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau, Negara 
berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. 
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Dari uraian Pasal 39 di atas, ini berarti bahwa Undang-undang Yayasan 

menegaskan hubungan positif antara ayat (1) dan ayat (2), dalam hal kedua ayat ini 

hendak menerapkan system pembuktian terbalik. Bahwa dalam setiap keadaan pailit, 

setiap anggota pengurus (masing-masing dari Ketua, masing-masing dari sekretaris, 

masing-masing dari Bendahara) harus secara aktif membuktikan bahwa dirinya masing-

masing tidak telah turut menyebabkan Yayasan pailit. Pengurus Yayasan yang gagal 

membuktikan ketidakterlibatannya dalam kepailitan Yayasan akan bertanggung jawab 

secara tanggung renteng. 

Bila melihat pada Perseroan Terbatas, ternyata pola dan sistem pembuktian 

terbalik (shifting the burden of proof) ini berlaku juga untuk Direksi, tetapi tidak pada 

Komisaris. Penerapan system ini terhadap Direksi adalah masuk akal, setidak-tidaknya 

karena anggota Direksi memiliki kebebasan dalam menerima manfaat dan hak yang 

setimpal, dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi. Jika hal ini diterapkan juga 

untuk Pengurus Yayasan, ini sangatlah berat dan terkesan tidaklah sebanding dengan 

manfaat/hak yang mereka terima. 

Apapun maksud pembuat undang-undang, keberadaan beberapa ketentuan-

ketentuan dalam UU Yayasan, dapat menyebabkan 2 (dua) kemungkinan : 

1. Pengurus Yayasan yang telah ada saat ini enggan terus berfungsi sebagai 

Pengurus di era undang-undang Yayasan. 

2. Para Profesional enggan menjadi Pengurus Yayasan sehingga Yayasan akan 

kesulitan mencari Pengurus. 
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Dengan ketiadaan Pengurus, Yayasan-yayasan akan kesulitan melaksanakan 

aktivitasnya, apalagi untuk mencapai maksud dan tujuannya mengingat peranan 

Pengurus yang merupakan sentral bagi penyelenggaraan kegiatan Yayasan. 

           Secara umum dapat dikatakan bahwa Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya 

atas kegiatan pengurusan yang dilakukan olehnya. Pertanggungjawaban tersebut adalah 

pertanggungjawaban yang harus dipikul olehnya, terhadap harta kekayaan yang berada 

dalam pengurusannya. Dalam pengurusan yang terjadi adalah pertanggungjawaban 

internal antara Pengurus dengan orang yang memberi kepercayaan untuk mengurus 

harta kekayaan yang telah dipisahkan (Pembina) tersebut, selain itu juga mempunyai 

akibat terhadap pihak ketiga, dengan siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh 

Pengurus dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Harta Kekayaan yang telah dipisahkan 

dari pemiliknya.  

Yayasan sebagai lembaga yang bergerak untuk kepentingan publik, juga 

bertanggung jawab terhadap stakeholder, donator dan masyarakat yang menerima 

manfaat dari kegiatan Yayasan tersebut. Dalam kaitan ini adalah pertanggungjawaban 

kolektif  Analog dengan ini adalah pertanggungjawaban korporasi dalam kacamata 

hukum bisnis khususnya mengenai tanggung jawab direksi.    

Direksi adalah lembaga atau organ Perseroan. Sedangkan individunya adalah 

direktur. Walaupun dalam struktur terbagi dalam direktur utama, direktur 1, direktur 2, 

direktur keuangan, direktur kepatuhan, tetapi sebagai lembaga yang merupakan organ 

Perseroan Terbatas [PT] adalah Direksi. 
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 Tanggung jawab direksi adalah kolegial yaitu tanggung jawab yang berimbas 

kepada tanggung jawab tanggung renteng.   

           Tanggung jawab tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama antar 

anggota direksi sampai ke harta pribadi, apabila melakukan penyalahgunaan wewenang 

yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja sebagai 

penyeimbang, tanggung jawab kolegial diimbangi dengan adanya tanggung jawab 

residual.   

           Tanggung jawab kolegial contohnya adalah sebagai berikut:  Dalam satu PT. 

terdapat organ direksi yang strukturnya terdiri dari Direktur Utama, Direktur 1 dan 

Direktur 2 dan Direktur Keuangan.    

           Bila suatu ketika Dirut melakukan sesuatu dengan pihak ketiga, sedangkan 

direktur 1 dan direktur 2, dan direktur keuangan tidak melakukan sesuatu (berhubungan 

hukum dengan pihak ketiga), apapun hubungan hukumnya. Bisa perjanjian kredit, 

pengadaan barang dan lain sebagainya. Diilustrasikan justru pihak ketiga yang 

mengalami kerugian. Kemudian pihak ketiga akan menuntut kepada PT. selaku badan 

hukum, dan berhak bertemu dengan anggota direksi manapun.   

Yang semula berhubungan hukum adalah dengan direktur utama, lalu direktur 

utama tersebut tidak ada, maka pihak ketiga dapat berhubungan dengan direktur 1 atau 

direktur 2 dan dalam rangka tanggung jawab kolegial direktur 1 dan direktur 2 tidak 

boleh menolak pihak ketiga yang datang dan memiliki hubungan hukum dengan PT. 

tersebut.   
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     Tanggung jawab residual contohnya adalah: Bahwa apabila direktur 1 yang 

dahulu tidak setuju atau sudah me berusaha mencegah atas perbuatan hukum direktur 

utama yang atas nama PT tadi melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, secara 

internal direktur 1 dapat melepaskan tanggung jawab.  

           Bagi pihak ketiga tidak melihat kepada direktur 1 atau direktur 2 yang dilihat 

sebagai yayasan yang berbadan hukum. Dalam kaitan ini dapat diambil analog Putusan 

Hoge Raad (NJ 1979 No. 319) di Negara Belanda pada tanggal 5 Januari 1979 yang 

intinya berisi sebagai berikut : 

Apabila mereka yang berdasarkan ketentuan anggaran dasar mewakili yayasan 
didalam serta diluar hukum melakukan suatu perbuatan hukum atas nama 
yayasan, yang berkenaan dengan suatu hubungan hukum antara yayasan dengan 
pihak ketiga (dalam hal ini pemecatan seorang direktur yang bekerja pada 
yayasan itu), maka perbuatan itu berlaku sebagai perbuatan hukum yang 
dilakukan yayasan (maksudnya mengikat yayasan), meskipun orang-orang yang 
mewakili yayasan berdasarkan ketentuan anggaran dasar itu bertindak secara 
bertentangan dengan aturan yang berlaku tentang hubungan intern dalam 
yayasan, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum semacam itu hanya dapat 
dilakukan atas dasar suatu keputusan (dewan) pengurus yang sah.satu-satunya 
perkecualian adalah apabila mengingat keadaan yang meliputinya, pelaksanaan 
kewenangan mereka yang dilakukan tanpa didasari oleh suatu keputusan 
(dewan) pengurus yang sah itu, akan merupakan suatu penyalahgunaan,  
kewenangan terhadap pihak lain (maksudnya sang direktur yang dipecat itu). 
 

           Dari putusan Hoge Raad ini jelas bahwa pertanggungjawaban untuk pengurus  

yayasan tidak selalu harus ada keputusan dewan pengurus yayasan sesuai anggaran 

dasarnya. 
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   b.  Ultra Vires Doctrine  

Dalam Yayasan dikenal azas Ultra Vires. Yang dimaksud dengan Ultra Vires. 

Act  beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws 

of state of incorporation.25

1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 

Anggaran Dasar Yayasan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan 

tujuan Yayasan. 

 Dalam kaitan dengan yayasan maka Ultra Vires dimana 

semua tindakan atau perbuatan hukum yang Pengurus Yayasan tidak cakap untuk 

melakukannya, karena berada diluar cakupan maksud dan tujuan Yayasan, maka 

perbuatan tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang berhubungan 

dengan tindakan Ultra Vires Yayasan, yaitu : 

2. Tindakan dari Pengurus Yayasan yang berada di luar kewenangan yang 

diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran 

Dasar. 

Permasalahannya disini adalah, azas ini bisa disalahgunakan oleh Pengurus 

untuk dapat membela dirinya, oleh karena itu perlu adanya rumusan yang tegas sampai 

sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan 

tujuan Yayasan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ultra Vires ? 

Undang-undang Yayasan tidak ada menjelaskan mengenai hal ini. Gunawan Widjaya 

dalam bukunya, “Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif” hanya 

                                                 
           25 Henry Campbell Black, 1979, Blacks’s Law Dictionary,  St. Paul Minn: West Publishing Co.    
p. 1365 
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mengatakan bahwa hal itu dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi 

dalam praktek.26 Begitu juga Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi dalam bukunya, 

“Hukum Yayasan di Indonesia”, mengatakan untuk menghindari pembatalan tersebut, 

maka diperlukan penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan Yayasan, berpegang pada 

pengertian yang lazim menurut kebiasaan dan memperhatikan sejauh mana perbuatan 

tersebut dapat menunjang kegiatan Yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan 

tujuan Yayasan.27

           Dalam UU Yayasan dengan tegas menyebutkan bahwa ” Yayasan adalah badan 

hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai 

anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah 

badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat, bahwa sebagai konsekwensi status hukum 

yayasan sebagai Badan Hukum, menimbulkan kewenangan yang luas bagi Pengurus, 

serta tanggung jawab yang berat, namun sebagai badan hukum nirlaba berlakulah 

ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang tidak membolehkan 

kekayaan Yayasan, baik berupa uang, barang, atau kekayaan lainnya kepada semua 

organ yayasan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan yayasan. 

                                                 
           26 Gunawan Wijaya. 2002. Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif. Jakarta : PT. Elex 
Media Komputindo., Hal. XV-XVI. 
           27 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2003. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: PT. Abadi., 
Hal. 16 
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profit/nirlaba,  Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”Pengurus adalah organ yayasan 

yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.” Jadi disini terlihat kekuasaan Pengurus 

sangatlah besar, karena UU Yayasan tidak mengatur secara tegas apa saja yang menjadi 

wewenang Pengurus, penjelasan pasal 31 ayat (1) hanya mengatakan “cukup jelas” 

untuk pernyataan ini, sehingga dapat dikatakan operasional yayasan semata-mata 

bergantung pada Pengurus, maka Pengurus yang tidak bermaksud baik, dengan sangat 

mudah dapat menggeser tujuan semula Yayasan, menjadi suatu kegiatan usaha dengan 

tujuan mengejar keuntungan atau memperkaya diri sendiri.  

           Yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak 

dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 

ayat (2) UU Yayasan bahwa, ”Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha 

kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas,” kemudian Pasal 5 UU Yayasan juga 

menyebutkan bahwa, ”Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan 

lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan 

atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan 

Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.” 
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c. Business Judgement Rules Doctrine     

Business Judgement Rules adalah suatu prinsip pengelolaan yang banyak 

dipakai oleh suatu badan hukum yang pada umumnya dipakai oleh perusahaan. Prinsip 

ini banyak digunakan di negara yang menganut sistem hukum common law. 

Prinsip ini menentukan standar  prosedural yang mengharuskan direktur 

memiliki tingkat minimum ketrampilan dan keahlian, memonitor dan mengawasi 

manajemen, dan mempunyai cukup infomasi ketika akan membuat suatu putusan di 

dalam kepengurusannya. 

Jika kita lihat disini, badan hukum adalah suatu bentuk usaha yang dimana 

bertujuan untuk mendapatkan suatu profit. Hal yang penting disini adalah, adanya suatu 

usaha yang prospektif yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan 

suatu keuntungan. Jika kita merujuk terhadap ketentuan pasal 7 UU Yayasan yang 

berbunyi : 

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud   
       dan tujuan Yayasan. 
(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat 
       prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua   
       puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. 
(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai  
      Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari     
       badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 
 

Yayasan di dalam hal ini, diperbolehkan juga untuk melakukan suatu bentuk 

usaha yang dimana dapat menunjang maksud dan tujuan Yayasan. Batasan yang 

diberikan oleh yayasan adalah paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh 
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nilai kekayaan Yayasan.  Hal ini dimaksudkan karena tujuan awal dari yayasan adalah 

sosial dan kemanusiaan bukan mencari keuntungan.  

Di dalam suatu badan usaha, perlu memiliki kepengurusan yang dijalankan  

oleh organ-organnya. Perseroan Terbatas dijalankan oleh para Direksi, begitu pula 

yayasan yang dijalankan oleh Pengurus. Di dalam suatu kepengurusan, pasti 

berdasarkan apa yang ada di dalam di Anggran Dasar masing-masing. Yang dimana 

seperti diuraikan diatas, kepengurusan tersebut memiliki standar prosedur, 

mengharuskan organ yang melakukan tugas kepengurusan tersebut memiliki tingkat 

minimum ketrampilan dan keahlian, memonitor dan mengawasi manajemen, dan 

mempunyai cukup infomasi ketika akan membuat suatu putusan di dalam 

kepengurusannya. 

Dengan demikian Perseroan Terbatas dan Yayasan sebagai badan hukum dapat 

dianalogikan secara sama. Dan berarti Business Judgement Rules yang pada umumnya 

diterapkan di dalam suatu Perusahaan dapat diterapkan juga di dalam suatru 

kepengurusan yayasan. 

Selama ini banyak penafsiran yang keliru didalam pengelolaan Yayasan yang 

yang dimana seperti : 

1. Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh 

mencari keuntungan. Adanya pemikiran tersebut telah menyebabkan banyak 

Yayasan yang tidak berkembang, karena dalam upaya pendanaan hanya 

mengandalkan “sumbangan” dari para donator tanpa berusaha mencari sumber-

sumber lain yang lebih kreatif. Lebih parah lagi donator yang diandalkan adalah 
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orang atau badan yang sama dari tahun ke tahun yang dimintakan belas 

kasihannya. 

2. Karena Yayasan mempunyai misi social dan kemanusiaan maka dapat dipahami 

bahwa manajemen Yayasan kurang professional dibandingkan dengan 

manajemen bisnis yang bertujuan laba. Karena para pendiri dan pengurusnya 

merupakan sukarelawan yang juga mempunyai banyak kesibukan lain. 

3. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Yayasan tidak setinggi kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh badan yang bersifat komersil. 

4. Administrasi pembukuan Yayasan kurang begitu tertib, karena misinya social 

maka administrasi pembukuan tidak begitu dirasakan kebutuhannya oleh 

manajemen. 

5. Sebagai organisasi nirlaba Yayasan jarang melakukan program “pemasaran”, 

karena pemasaran dianggap identik dengan komersial dan penjualan. Hal ini 

banyak menyebabkan Yayasan sulit berkembang, karena tidak dikenal oleh 

masyarakat dan konstituennya. 

6. Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan Yayasan dianggap berbeda dengan 

pengelolaan perusahaan. Banyak Yayasan yang kurang berkembang karena 

dikelola dengan kurang professional, tidak efisien, tidak adanya akuntabilitas 

publik, lemahnya pengawasan, dan sebagainya. 

Beberapa contoh di atas menggambarkan bagaimana paradigma lama 

pengelolaan Yayasan, ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek manajerial, 
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yang merupakan salah satu faktor kunci yang kiranya perlu dibenahi agar Yayasan 

dapat berkembang sehat dalam mencapai maksud dan tujuannya. 

          Menurut D. Soloman dan Alan R Paltimer bahwa  How well directors perform 

their functions is measured largely  by fiduciary law – specifically by the directors’ 

duty of care (Seberapa baik para Direktur melaksanakan fungsi mereka diukur oleh 

hukum  fiduciary, khususnya duty of care para direktur)28

Although the business judgment rule is not statutorilty codified. Courts have 
inferred its existence even in states that have adopted statutory care standards . 
the official comment to RMBCA $8.30 , for example , explains that “ section 
8.30 does not try to codify the business judgment rule” and that “[t]he elements 
of the business judgment rule and the circumstances for its application are 
continuing to be devoleped by the court. “ for this reason commentators have 
characterized the statutory standards as “ aspirational ,” because their legal 
effect is profoundly dilured by the business judgment rule.

 

           Lebih lanjut D. Soloman menyatakan : 

To understand a director’s  duty of care is to understand the operation of the 
famous business judgment rule. Rather than providing a formal prescription of a 
standart of behavior, the rule express a judical “hands off “  attitude – a golden 
rule of corporate law. As explained by the courts , the business judgment rule is 
a rebuttable presumpation that directors in ferpoming their functions are honest 
and well-meaning , and that their decisions are informed and rationally 
undertaken . the business judgment rule presumes that directores do not breach 
their duty of care ! 

29

           Dengan demikian dalam memahami duty care  pengurus Yayasan  berarti 

memahami pelaksanaan darii business judgment rule. Ketentuan ini merupakan 

peraturan emas (golden rule) yakni peraturan penting dalam hukum perusahaan, yang 

mengatur tentang perilaku/sikap lepas tangan yudisial. Sebagaimana dijelaskan oleh 

    
           

                                                 
           28 Lewis D. Solomon dan  Alan R. Paltimer, 1994, Corporations, Examples  And Explanations, 
Litle Brown and Company Boston ,  p. 319 
           29 Ibid., p. 321 
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pengadilan, business judgment rule merupakan asumsi yang dapat dibantah bahwa 

pengurus Yayasan dalam menjalankan fungsi mereka adalah jujur dan beritikad baik, 

dan bahwa keputusan mereka berdasarkan informasi yang cukup dan diambil secara 

rasional. Business judgment rule berasumsi bahwa pengurus yayasan tidak melanggar 

duty of care. 

         Walaupun business judgment rule tidak dikodifikasi dalam UU, pengadilan 

mengakui keberadaannya, lebih-lebih di negara bagian yang telah mengadopsi dalam 

UU tentang standar care.  

          Selain itu Business Judgment Presumption dapat dibenarkan  atas tiga   dasar: 

(1) Ia menghindari campur tangan yudisial (pengadilan). 

      Business judgment rule (dan doktrin) mengisolasi pengambilalihan risiko 

manajemen dari campur tangan pengadilan. Para pemegang saham berharap direksi 

mengambil risiko bisnis – atas dasar pepatah lama “tidak ada usaha, maka tidak ada 

yang didapat”, yang merupakan sebab mengapa para pemegang saha berinvestasi. 

Anggaran Dasar perusahaan menggambarkan hal ini dan secara seragam menyebutkan 

bahwa manajemen perusahaan dipercayakan kepada direksi. 

(2) Ia mendorong direktur untuk melayani 

     Business judgment rule (walaupun tidak harus doktrin) melindungi direktur yang 

beritikad baik dari tanggung jawab hyuikum, dengan demikian maka mendorong orang-

orang yang qualified menjadi direktur dan mengambil risiko bisnis tanpa takut 

dihakimi. Tanpa rule, para direktur mungkin tidak berhati-hati. 

(3) Ia menyatukan insentif-insentif guna mendukung kepentingan pemegang saham. 
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      Business judgment rule (dan doktrin) membuat banyak keputusan bisnis dimana 

direksi bertindak di lyuar ruang pengadilan dan meninggalkannya di ruang direksi. 

Para direktur dan manajemen nampaknya mempunyai keahlian bisnis yang besar, 

dan keinginan mereka agar bisnis berhasil memberi mereka insentif yang menyatu 

dengan keinginan  para pemegang saham bahwa direksi harus memaksimumkan 

hasil investasi mereka.30

                                                 
           30 Ibid., hal. 322 

  

UU Yayasan lahir ditengah era reformasi. Oleh karena itu manajemen yang mau 

dikembangkan seharusnya sudah mengantisipasi kondisi, permasalahan dan tuntutan 

era tersebut. Ciri baru yang muncul di sekitar masalah manajemen, baik di lingkungan 

swasta maupun pemerintahan adalah tuntutan masyarakat untuk dilakukan pengelolaan 

mengacu pada prinsip Good Corporate Governance. Pengelolaan Yayasan yang lebih 

transparan dan professional menjadi nafas pembaharuan Yayasan. 

Dalam kaitan dengan kegiatan usaha Yayasan dalam Pasal 3  UU Yayasan 

disebutkan Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendiri badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu 

badan usaha. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan telah dilakukan perubahan 

sehingga berbunyi : 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak 
digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha 
secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui 
badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. 
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           Dalam rangka melindungi pengurus yayasan dalam kegiatan usaha, maka 

berdasarkan pada pemikiran  Business judgment rule , menghendaki bahwa : 

(1) it, shields directors from personal liability  dan 

(2) it insulates decision of the board from review- latter sometimes known as 

the business judgment doctrine.31

Sebagai konsekuensi status hukum yayasan sebagai Badan Hukum, 

menimbulkan kewenangan yang luas bagi Pengurus, serta tanggung jawab yang berat, 

namun sebagai badan hukum nirlaba berlakulah ketentuan Pasal 5 UU Yayasan yang 

tidak membolehkan kekayaan Yayasan, baik berupa uang, barang maupun kekayaan 

lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau 

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, 

karyawan  atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan Yayasan, 

Namun disini hendaknya pembuat Undang-undang perlu membedakan antara 

Badan Hukum profit dengan Badan Hukum non for profit, karena dalam Badan Hukum 

Profit seperti halnya Perseroan Terbatas, begitu disahkan oleh Menteri Kehakiman, 

Hukum dan HAM, maka untuk selanjutnya, yang bertugas untuk mencapai tujuan 

Badan Hukum tersebut, adalah Pengurus / Direksi dari Perseroan Terbatas itu sendiri.  

 

Dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut mereka dapat memperoleh manfaat, 

sehingga wajar bila mereka dibebani dengan tanggung jawab yang berat, berbeda 

dengan yayasan, sebagai Badan Hukum Nirlaba, begitu disahkan sebagai badan hukum, 

maka yang bertugas untuk mencapai tujuan Yayasan, bukanlah Pengurus Yayasan 
                                                 
           31Lewis D. Solomon dan  Alan R. Paltimer, Op. Cit., Boston ,  p.321 
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tetapi Pengurus dari Badan Usaha yang dibentuk Yayasan untuk mencapai tujuan 

Yayasan. Misalnya Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, maka Yayasan 

tersebut mendirikan Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan di bidang sosial. 

Pengurus Perguruan Tinggi seperti Pimpinan Perguruan Tinggi dan Dosen-dosen, itulah 

yang melaksanakan tugas secara konkrit. Menurut Rudi Prasetya dan Oemar 

Wongsodiwiryo bahwa  keuntungan yang diperoleh itu tidak boleh merupakan tujuan 

yang utama, tetapi sekedar sarana untuk mencapai tujuan yang utama yaitu tujuan yang 

idiil. 

Yayasan sebagai suatu bentuk organisasi yang bergerak di sektor publik 

diwajibkan untuk menerapkan pendekatan akuntabilitas. Akuntabilitas publik 

merupakan penyediaan informasi dan penjelasan terhadap aktivitas dan kinerja 

financial organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ada 2 (dua) macam 

akuntabilitas publik yaitu : 

1.  Akuntabilitas Vertikal. 

Yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 

lebih tinggi. Dalam Yayasan, ini terjadi pada saat Pengurus Yayasan memberikan 

pertanggung jawaban kepada Pembina atau pihak lain yang posisinya lebih tinggi 

misalnya Menteri Kehakiman. 

2.   Akuntabilitas Horizontal 

Merupakan pertanggungjawaban kepada stakeholder (donator, pendiri dan 

masyarakat luas). Ikhtiar laporan keuangan yang diumumkan merupakan salah satu 

bentuk akuntabilitas horizontal. Maksud dari reformasi Yayasan adalah untuk 
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menciptakan akuntabilitas public yang lebih mengutamakan pada akuntabilitas 

horizontal. 

Sesuai dengan tujuan dilahirkannya UU Yayasan yang baru adalah untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntansi, maka tidak ada salahnya Yayasan 

mengadopsi konsep Good Corporate Governance. A.B. Susanto dan Himawan dalam 

bukunya “Pengembangan Organisasi Yayasan” menyebutnya Good Foundation 

Governance. Good Foundation Governance sangat penting karena merupakan upaya 

memotivasi Pengurus untuk meningkatkan keberhasilan dan sekaligus juga 

mengendalikan perilaku Pengurus agar tetap mengindahkan kepentingan stakeholders, 

dalam kerangka yang sudah disepakati bersama. 

Secara umum Good Foundation Governance meliputi 4 (empat) hal pokok yang 

diambil dari OECD (Organization Economic Cooperation and Development) tentang 

Good Corporate Governance yaitu : 

a.. Fairness (Keadilan) 

Prinsip keadilan disini dapat diartikan bahwa semua organ Yayasan mempunyai hak 

yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 

Yayasan, misalnya dalam pemilihan Ketua Yayasan ataupun untuk memberikan 

gagasan-gagasan atau ide dalam Rapat Pembina. Prinsip keadilan ini dapat 

diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Yayasan yang melindungi organ 

Yayasan, membuat pedoman perilaku Yayasan dan / atau kebijakan-kebijakan yang 

melindungi Yayasan dari perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan, 

menetapkan peran dan tanggung jawab organ Yayasan termasuk di dalamnya 
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system remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar dan mengedepankan 

kepentingan Yayasan. 

b. Transparency (Keterbukaan) 

Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat 

diantisipasi terjadinya kemungkinan Pembina/Pendiri, donator atau masyarakat 

tidak memperoleh informasi mengenai kinerja Yayasan, hasil keuangan dan 

operasional Yayasan. 

c. Accuntability (Akuntabilitas) 

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan 

keuangan dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat pula, 

mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan. 

Dalam prinsip ini terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan kepada 

semua pihak yang berkepentingan. 

d. Responsibility (Tanggung jawab) 

Prinsip tanggung jawab ini mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan 

kewajiban social Yayasan sebagai bagian dari masyarakat, dimana Yayasan dalam 

memenuhi pertanggungjawabannya harus sesuai dengan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan kata lain Yayasan harus menjunjung tinggi 

supremasi hukum yang antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, 

ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan 

konsumen, larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. 
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Memasuki era akuntabilitas dan transparansi, dengan berlakunya UU Yayasan, 

beberapa pokok penting ditinjau dari aspek keuangan adalah : 

1. Yayasan wajib menyusun laporan Tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan 

setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan 

keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan yang 

terdiri dari : 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan aktivitas 

c. Laporan arus kas 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

2. Ikhtiar Laporan Tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di 

Kantor Yayasan. 

3. Apabila Yayasan memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau pihak 

lain sebesar Rp. 500 juta atau lebih, atau kekayaan Yayasan diluar wakaf 

berjumlah Rp. 20 milyar atau lebih, maka : 

a. Ikhtiar Laporan Tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian yang 

berbahasa Indonesia. 

b. Laporan Keuangan Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit 

disampaikan kepada Pembina dengan tembusan Menteri dan instansi terkait. 

c. Bentuk laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku. 
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Laporan keuangan memperlihatkan kepada kita semua, mengenai hak dan 

kewajiban yang dimiliki oleh suatu badan hukum, dalam hal ini termasuk Yayasan, 

yang meliputi di dalamnya modal Yayasan yang didirikan dari hasil penyisihan harta 

kekayaan pihak-pihak yang mendirikannya. Hak dan kewajiban serta permodalan 

Yayasan ini selanjutnya dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk nilai yang dapat 

dituangkan. Ini berarti secara umum dapat dikatakan bahwa laporan keuangan berisikan 

laporan tertulis yang memuat informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan 

perubahan-perubahannya, serta hasil yang telah dicapai oleh Yayasan dalam suatu 

kurun waktu tertentu. 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, maka jelaslah UU Yayasan 

menuntut adanya “keterbukaan” dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Dengan 

adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan konstituen dapat 

melakukan social control terhadap jalannya pengurusan Yayasan. Dengan adanya 

pergeseran paradigma ini semakin menuntut pengurus Yayasan untuk melaksanakan 

kegiatan Yayasan secara professional dan penuh tanggung jawab. 

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan 

konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab 

social, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional dengan tetap 

menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan dan memelihara 

lingkungan bisnis yang sehat. 
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Pengurus Yayasan harus dapat menunjukkan keterbukaan informasi kepada 

public mengenai berbagai kebijaksanaan, harus jelas siapa yang akuntabel dalam 

pelaksanaan suatu kebijaksanaan, serta bagaimana tanggung jawab para pelaksana 

terhadap pelaksanaan amanat yang diembankan. Untuk itu perlu dikembangkan 

mekanisme yang dapat mengendalikan Yayasan secara berhasil guna (efektif) dan 

sekaligus juga menjaga bahwa kepentingan public diperhatikan dengan baik. 

Good Foundation Governance merupakan proses dan struktur dari berbagai 

kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja Yayasan sesuai dengan yang diinginkan 

stakeholder. Oleh karena itu digunakan berbagai sarana yang pada umumnya 

digunakan, untuk memastikan keberhasilan korporat dan sekaligus menjaga 

kepentingan stakeholders. Selain memfokuskan pada masalah akuntabilitas, dalam 

pelaksanaannya juga harus memperhatikan berbagai aspek yang dapat mendorong 

keberhasilan Yayasan dalam mencapai tujuannya. Penting dijaga keserasian antara 

tujuan Yayasan dengan tujuan akuntabilitas tersebut. 

Dalam implementasi, terlihat pentingnya Pengurus mempunyai cukup delegated 

authorithy dan kondisi budaya organisasi yang kondusif, untuk dapat bergerak 

mengembangkan usaha. Hambatan-hambatan yang ada dan yang bersumber pada 

kondisi budaya kerja internal, kualitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur 

budaya masyarakat yang belum kondusif untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

Foundation Governance dapat dihilangkan dengan upaya-upaya perbaikan secara terus 

menerus. 
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Mereka yang dermawan akan memberikan sumbangan kepada Yayasan jika 

mereka mempunyai keyakinan bahwa sumbangan mereka akan digunakan untuk 

tujuan-tujuan yang baik, untuk tujuan social dan kemanusiaan. Keyakinan itu akan 

diperoleh jika Pengurus Yayasan dapat memperlakukan harta Yayasan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Pengelolaan keuangan dalam suatu Yayasan akan memberikan keseluruhan 

perspektif proses dasar bagi manajemen keuangan Yayasan. Pengelolaan keuangan 

yang baik akan tergambar dari laporan keuangan atau system akuntansi yang diterapkan 

oleh Yayasan tersebut. 

Pengurus Yayasan secara hukum dan keuangan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Yayasan. Mereka tidak boleh berperan pasif, karena perkembangan 

Yayasan menjadi tanggung jawab Pengurus Yayasan. Oleh karena itu makin 

meningkatnya mutu manajemen Yayasan pada Era UU Yayasan, akan makin 

meningkatkan kepercayaan donator untuk memberikan donasi pada Yayasan tertentu. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 
1. Kesimpulan 

           Berdasarkan pembahasan pada uraian bab-bab terdahulu, maka akhirnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Jika kita melihat dari isu hukum pertama dapat disimpulkan bahwa, yayasan  

sebagai badan hukum yang menjadi subyek hukum dapat bertindak seperti 

manusia adalah  dilengkapi dengan organ yayasan yang terdiri dari Pengurus, 

pengawas dan pembina yang memiliki kewenangan masing-masing. Organ 

pengurus adalah organ yang terpenting dalam kepengurusan yayasan sedangkan 

pendiri yayasan pada umumnya  dapat ditempatkan sebagai pembina yayasan 

yang tidak boleh merangkap sebagai pengurus yayasan. Yayasan dengan organ 

yayasan sangat tergantung sekali dan hubungannya bersifat  fiduciary yang 

bermakna kepercayaan yang dapat dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam 

kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk 

kepentingan orang. Jadi hubungan antara organ  dan yayasan adalah hubungan 

kepercayaan dalam menjalankan kepengurusan. 

 b.  Selanjutnya yang dapat disimpulkan dari isu hukum kedua adalah,  suatu          

 tindakan  yang dilakukan oleh pengurus yayasan merugikan pihak ke-3, tetapi    

      berdasarkan itikad baik, bussines judgement rule, dan  sesuai anggaran dasar  

 maka pertanggung jawaban hanya  sampai dengan harta kekayaan yayasan.   

         Sebab dalam yayasan kekayaan yang terpisah dan terlepas dari pribadi   

pengurusnya. Jika, tindakan yang dilakukan oleh pengurus yayasan merugikan 



76 
 

 

yayasan dan  pihak ke-3, tidak berdasarkan itikad baik, ilegalitas, tidak berdasarkan 

kewenangannya yang ada di dalam anggaran dasar, maka pengurus tersebut 

bertanggung jawab penuh pribadi hingga sampai harta kekayaan pribadi.    

 

2. Saran-saran 

           Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat disarankan beberapa 

hal sebaga berikut : 

a. Perlunya ada pengaturan tentang pengisian, struktur dan tugas pengurus 

yayasan yang menentukan ruang lingkup pertanggungjawabannya. Untuk 

menghindari penyalahgunaan  di dalam kepengurusan yayasan, maka  pengurus 

yayasan perlu diberikan kontra prestasi. 

b. Oleh karena dalam UU Yayasan tidak mengatur pembagian tanggung 

jawab antarpengurus , maka perlu ditetapkan di dalam suatu produk hukum  

pembagian yang jelas pertanggungjawaban antar pengurus dan pertanggungjawaban 

pribadi dan pertanggungjawaban renteng atau kolektif pengurus yayasan. 
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