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Menentukan Badan Hukum Usaha

1. Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik
Ketika menjalankan Usaha Sosial, ada dua hal yang sangat
erat berkaitan, yaitu mengenai:
• Pengambilan keputusan
• Batas kewenangan dalam menjalankan bisnis.

Karakter badan usaha sangat menentukan hal ini.

Karena tidak semua badan usaha memiliki pemisahan
tanggung jawab antara pemilik dengan badan usahanya.
Ketika CV atau Firma dijadikan pilihan badan usaha, maka
ketika timbul suatu kerugian itu menjadi tanggung jawab
Anda hingga ke harta pribadi yang Anda miliki.

Sedangkan, badan usaha berbentuk PT (Perseroan
Terbatas) yang mengenal batasan tanggung jawab
sebesar modal yang disetorkan. Semua wirausahawan
sosial tentu ingin memiliki kendali atas bisnisnya. Namun,
setiap pengendalian tersebut memiliki konsekuensi berupa
tanggung jawab hukum sesuai dengan badan usaha yang
Anda pilih.

Anda tentu sudah mengetahui pentingnya
badan usaha yang terdaftar secara hukum
untuk Usaha Sosial Anda. Kami juga sudah
menunjukan beberapa jenis-jenis badan usaha
yang dapat menjadi pilihan untuk Usaha Sosial
Anda.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah
bentuk badan usaha mana yang cocok untuk
Usaha Sosial Anda. Dalam memilih bentuk
usaha untuk Usaha Sosial Anda, terdapat
beberapa pertimbangan yang harus Anda
perhatikan yang dapat Anda pelajari dalam
Artikel ini.
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2. Kemampuan Keuangan dan Kemudahan Pendirian
Umumnya, Anda yang berbisnis dengan modal yang
terbatas akan memilih pendirian badan usaha yang
prosesnya sederhana dan biaya sesuai dengan kemampuan
keuangannya. Jika Anda tidak memiliki dana yang cukup
untuk mendirikan PT, Anda dapat mendirikan CV yang
biayanya lebih murah dan proses pendiriannya lebih
sederhana.

Sebagai gambaran biaya pendirian PT di Jakarta berkisar Rp
8 juta – Rp 15 juta, tergantung dari skala usahanya.
Sementara biaya pendirian CV di Jakarta adalah antara Rp
5juta – Rp 6 juta. Lagi-lagi yang perlu diingat, memilih
mendirikan PT atau mendirikan CV akan mempengaruhi
pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut.
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Seiring dengan pertumbuhan modal yang
dimiliki oleh usaha sosail anda. Terhadap pilihan
bentuk usaha yang bukan berbadan hukum (
Persekutuan Perdata, Firma dan CV) dapat
ditingkatkan menjadi PT.

Untuk kebutuhan perubahan membutuhkan
penjabaran secara detail, mungkin Anda akan
bingung dengan prosedur yang harus Anda
lakukan. Jika Anda mengalami situasi tersebut,
Anda dapat meminta bantuan klinik atau
konsultan hukum untuk proses perubahan
bentuk badan hukum Usaha Sosial Anda.
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3. Perkembangan Usaha
Wirausahawan sosial haruslah visioner. Oleh karena itu
optimisme dalam mengembangkan Usaha Sosial juga
merupakan pertimbangan dalam memilih badan usaha.

Meski awalnya tidak memiliki badan usaha, pemilik Bebek
Dower, Doni Tirtana, mengatakan akhirnya memilih
mendirikan PT bagi bisnisnya karena tuntutan dari pihak
ketiga. Pendirian PT jadi keharusan karena ketika
bisnisnya berkembang dan bermitra dengan korporasi.

Selain berbadan hukum, untuk keperluan penagihan
pajak akan lebih mudah. Jadi, seiring dengan
perkembangan bisnis, maka tidak hanya omset yang
makin besar, namun resikonya juga makin besar. Oleh
karena itu perlu disesuaikan dan dipersiapkan strategi
memilih badan usaha yang tepat.
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4. Kewajiban Undang-Undang
Dalam bisnis tertentu, Undang-Undang telah
mengharuskan adanya jenis badan usaha yang harus
dipilih untuk dapat menjalankan bisnis. Semisal dalam
pendirian Bank haruslah berbadan hukum
PT/Koperasi/Perusahaan Daerah atau Rumah Sakit harus
PT/Yayasan.
Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi pengusaha untuk
memilih badan usaha lainnya.

Untuk melihat kewajiban usaha sosial Anda berdasarkan
Undang-Undang dapat dilihat dari jenis usaha, model
bisnis dan mekanisme kerja dari usaha sosial anda.
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