
BAB II 

TEORI DAN KONSEP MENGENAI PERUSAHAAN  

 

 

 Teori dan konsep hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian 

hukum, hal ini dikarenakan teori hukum di dalam penelitian digunakan untuk menganalisis 

berbagai gejala hukum dalam berbagai perspektif interdisipliner dan eksternal dan konsep hukum 

memberikan gambaran tentang gambaran tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek 

hukum.
1
 Berititik tolak dari pandangan tersebut, maka keberadaan teori maupun konsep hukum 

menjadi hal yang sangat penting untuk digunakan pada penelitian ini, yaitu untuk membantu 

memecahkan permasalahan yang terdapat pada suatu penelitian hukum. Adapun teori dan konsep 

hukum yang terkait pada penelitian tesis ini, yaitu: 

1. Teori Tentang Subjek Hukum 

2. Teori Tentang Badan Hukum 

3. Konsep Tentang Perusahaan 

4. Konsep Tentang Perusahaan Grup 

 

1.1 Teori Tentang Subjek Hukum 

 Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dari bentuk dasar yang dipelajari 

oleh teori hukum khususnya teori hukum positif yang artinya teori yang dapat diuraikan 

berkaitan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang. Teori hukum positif 

bertujuan memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan 

unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuan untuk membangun 
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sistemnya.
2
 Merujuk dari pandangan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teori 

hukum positif dalam hal ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan dari 

subjek hukum. Untuk menjelaskan tentang pengertian pokok subjek hukum akan diperoleh suatu 

batasan dan hal ini perlu dikaji dan didasari melalui teori dari hukum positif tersebut, yaitu 

membuat analisa dan gambaran dari fakta-fakta dalam masyarakat untuk kemudian membuat 

suatu perumusan isi dari suatu gambaran umum dari segala gejala yang kesehariannya, yang 

disebut sebagai subjek hukum.  

 Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan 

hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (subjectum juris). Manusia bukanlah satu satunya 

subjek hukum karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum 

dapat mempunyai hak dan kewajiban.
3
 Pandangan ini menegaskan bahwa manusia sebagai 

subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, namun istilah subjek 

hukum tersebut tidak hanya merujuk kepada manusia saja. Karena ada subjek hukum lainnya 

yang ditunjuk oleh hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. 

 Manusia adalah orang (person) dalam hukum berdasarkan pemaparan dari Paul Scholten. 

Kata-kata ini mengandung dua dalil yaitu :     

1. Manusia adalah hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan 

sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Disini perkataan manusia 

bagi hukum memiliki nilai etis yang menjadi persoalan disini ialah suatu sollen dan juga 

dinyatakan suatu asas hukum. Oleh karena itu hal ini juga menjadi dasar arti dalil yang kedua. 

2. Dalam hukum positif manusia adalah subjek hukum yang mempunyai wewenang. Dalil ini 

mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian 

dinyatakan suatu kategori hukum.
4
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Pandangan dari Paul Scholten ini menjelaskan hubungan antara manusia dan hukum, dimana 

manusia merupakan sumber dari timbulnya hukum. Sedangkan tanpa adanya manusia, maka 

kewenangan berlakunya hukum tidak dapat dijalankan.    

 Istilah persoon dalam kamus hukum diartikan sebagai manusia. Berdasarkan pandangan 

dari Austin, seorang manusia dianggap dianugerahi dengan hak, atau dipandang sebagai subjek 

dari kewajiban.
5
 Pandangan ini mengandung makna bahwa kedudukan manusia sebagai subjek 

hukum senantiasa terikat dengan hak maupun kewajiban.  

 Secara terminologis dapat disebut bahwa manusia adalah subjek hukum. Jadi walaupun 

terdapat prinsip demikian, perlu diingat ada perkecualiannya yaitu bukan hanya manusia saja 

yang mempunyai kepribadian hukum, melainkan juga perkumpulan manusia bersama-sama 

dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan 

manusia itu dinamakan badan hukum, hal ini sebagai subjek hukum yang baru serta mandiri. 

Dalam hal ini badan hukum adalah suatu realitas selain manusia sebagai subjek hukum. Sehingga 

pergaulan hidup menghendaki, bahwa disini harus ada suatu subjek hukum yang baru yang 

bertindak ke muka, terlepas dari manusia-manusia dari anggota-anggota kesatuan itu. Subjek 

hukum yang baru dan berdiri sendiri itu yang dimaksudkan badan hukum.
6
 Bertitik tolak dari 

pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut sebagai subjek hukum 

adalah orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon).  

 Adapun penjelasan mengenai subjek hukum, khususnya mengenai orang (naturlijk 

persoon) dapat ditemukan dalam traktat maupun peraturan perundang-undangan. Seperti halnya 

di dalam Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights merumuskan bahwa  “everyone has the 

right to recognition everywhere as a person before the law” yang dapat didefinisikan sebagai 
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berikut “setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang, 

dimana saja ia berada”. Isi pasal ini menjelaskan tentang kesamaan hak bagi manusia di hadapan 

hukum, yang mana berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memaparkan tentang definisi dari Hak Asasi 

Manusia, yaitu : 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 

Hak asasi manusia merupakan hak paling dasar bagi manusia. Mengenai hak asasi manusia 

dihadapan hukum, undang-undang ini memaparkannya dalam isi Pasal 2 ayat (4), yaitu : 

 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan 

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun. 

 

Perumusan isi pasal-pasal yang telah dijabarkan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap 

orang memiliki hak dalam hukum. Hak manusia di hadapan hukum merupakan hak asasi bagi 

tiap-tiap individu. 

 

2.2 Teori Tentang Badan Hukum 

 Badan hukum merupakan istilah terjemahan dari bahasa asing, dimana antara lain berasal 

dari bahasa Belanda yaitu rechtpersoon serta terjemahan dari bahasa latin yaitu persona moralis 

dan bahasa inggris, yaitu legal persons. Istilah badan hukum ini tidak dijabarkan secara lengkap 

di dalam peraturan umum ataupun KUHPdt. Istilah rechtpersoon tersebut juga tidak ditemukan 

dalam Bab IX Buku III KUHPdt, meskipun maksudnya antara lain mengatur 

rechtpersonalijkheid atau kepribadian hukum, yaitu bahwa badan hukum tersebut memiliki 



kedudukan sebagai subjek hukum.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teori-teori yang yang 

mengkaji keberadaan badan hukum, seperti halnya teori fiksi dari Von Savigny, teori harta 

kekayaan bertujuan dari Brinz, teori organ dari Von Gierke, teori leer van het ambtelijk 

vermogen, teori kekayaan bersama, teori kenyataan yuridis, teori dari leon duguit. 
7
 Pemaparan 

mengenai istilah badan hukum ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap penggolongan 

jenis-jenis badan hukum di Indonesia.  

Pentingnya pemaparan mengenai bagian-bagian teori badan hukum bertujuan untuk 

mengurai setiap aspek dari badan hukum yang merupakan subjek hukum dibentuk oleh 

sekumpulan orang yang disahkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.1 Teori Fiksi 

Teori fiksi ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, yang menjelaskan badan 

hukum semata mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia 

sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam 

bayangan suatu pelaku hukum (Badan Hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama 

dengan manusia.
8
 Berdasarkan pendapat Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum 

dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai 

pendukung dari keberadaan badan hukum tersebut, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia 

dalam badan hukum. 

 

2.2.2 Teori Harta Kekayaan Bertujuan 
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 Teori ini dikemukakan oleh A.Brinz, bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek 

hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum, oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang 

diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga 

kekayaan badan hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dan terlepas dari yang 

memegangnya.
9
 Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan 

subjek hukum, sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya 

masing-masing.  

 Penerapan dari teori harta kekayaan bertujuan PT dalam kedudukannya sebagai badan 

hukum dituangkan pada Bab III UUPT terbaru, khususnya di dalam Pasal 31 s/d Pasal 62 yang 

membahas tentang modal dan saham PT. 

 

2.2.3 Teori Organ 

 Teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, yang menjelaskan bahwa badan hukum itu 

seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan 

hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau 

organ-organ badan tersebut. Sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang 

abstrak.
10

 Pendapat dari Gierke ini memiliki kebalikan dengan pendapat dari Brinz, dimana 

Gierke menyamakan antara kedudukan badan hukum dengan manusia. Oleh karena itu 

kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak.  

 Selayaknya pada Badan Hukum, suatu Negara juga memiliki organ yang menjalankan 

aktivitas Negara tersebut, adapun teori yang membahas mengenai organ Negara tersebut disebut 

sebagai Teori Organ Negara. Menurut Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi 
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yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan sebuah organ, fungsi tersebut baik itu berupa 

pembuatan norma atau penerapannya pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan 

sanksi hukum.
11

 Salah satu contoh dari organ negara yang menjalankan suatu fungsi yang 

ditetapkan oleh tatanan hukum adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang 

menjalankan fungsi legislatif.  

 

2.2.4 Teori Kekayaan Bersama 

 Teori ini dipaparkan oleh Rudolf Von Jhering yang menyatakan bahwa badan hukum 

sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan 

kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung jawab 

dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.
12

 Merujuk pada 

pengertian yang dipaparkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah hak diartikan 

sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu ( karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan 

dan sebagainya), sedangkan kewajiban ialah tugas menurut hukum. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa hak dan kewajiban memiliki keterkaitan satu sama lain. Terkait dengan 

pendapat Jhering tersebut, maka hak dan kewajiban badan hukum ditanggung secara bersama 

oleh anggota perseroan terkait dengan tanggung jawab maupun harta kekayaannya. Pemenuhan 

hak dari anggota perseroan sebagai badan hukum harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan 

olehnya, sehingga badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.  

 

2.2.5 Teori Kenyataan Yuridis 
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 Teori dipaparkan pertama kali oleh E.M.Meijers yang menjelaskan bahwa badan hukum 

merupakan suatu realitas, konkrit dan riil walaupun tidak dapat diraba dan bukan khayalan. 

Tetapi suatu kenyataan yuridis, yaitu bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia hanya 

pada bidang hukum saja.
13

 Pendapat ini melengkapi pendapat dari teori kekayaan bersama oleh 

Jhering bahwa yang menjadi titik penting adalah badan hukum bukan merupakan suatu abstraksi 

karena adanya hak dan kewajiban secara bersama-sama yang dimiliki oleh anggota perseroan, 

tanggung jawab dan hak kekayaan perseroan. Berdasarkan keterkaitan itu, maka badan hukum 

dipersamakan kedudukannya dengan manusia, namun hanya pada bidang hukum saja. 

 

2.2.6 Teori dari Leon Duguit 

 Menurut pendapat dari Leon Duguit, bahwa tidak ada persoon lain dari pada manusia, 

akan tetapi manusia pun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung 

dari hak subyektif. Tidak ada hak yang  oleh hukum diberikan kepada subjek hukum terkecuali 

hanya melihat pada fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan subjek hukum.
14

 Pandangan ini 

menyimpulkan bahwa badan hukum hanya merujuk pada kedudukan manusia sebagai subjek 

hukum. Sehingga kedudukan manusia tidak dapat dipersamakan dengan badan hukum. 

 Berdasarkan pembagian dari teori badan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya di 

atas, maka teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Fiksi. Relevansi 

teori fiksi ini dengan penelitian dan penulisan adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

dari PT, karena PT sebagai perusahaan dengan statusnya sebagai badan hukum hanya merupakan 

wadah yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan organ perusahaan yang berstatus sebagai 

subyek hukum dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap subyek 
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hukum di dalamnya. Badan hukum dalam hal ini hanya semata-mata bentukan pemerintah saja 

namun apabila tidak ada subyek hukum di dalamnya, maka badan hukum itu tidak dapat lagi 

disebut sebagai badan hukum. 

 Hukum merupakan pemberian hak-hak kepada subjek dalam hubungan hukum dengan 

subjek lainnya. Kebalikan dari hak suatu subjek ialah kewajiban dari subjek lain. Pendukung hak 

lazim disebut sebagai subjek hukum.
15

 Pendapat ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban yang 

dimiliki oleh subjek hukum harus dipenuhi.  

Subjek hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari subjek hukum badan pribadi 

(personen) dan subjek hukum badan hukum (rechtspersoon).
16

 Bertitik tolak dari pandangan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia mengakui bentuk dari subjek 

hukum terdiri dari orang pribadi maupun badan hukum. 

 Menurut Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan 

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan sendiri seperti seorang manusia, serta 

memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
17

 Pemaparan Subekti 

ini menjelaskan bahwa kedudukan badan hukum dipersamakan seperti orang, yang dapat 

memiliki hak serta harta kekayaan sendiri, serta kedudukan di depan hukum. 

Sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro badan hukum (rechtpersoon) adalah suatu badan 

yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.
18

 Antara pendapat 

Soemitro dengan Subekti memiliki kesamaan khususnya terhadap kedudukan hukum dari badan 
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hukum yang disamakan dengan orang namun perbedaan yang mencolok dari pandangan ini 

terletak pada pemenuhan kewajiban dari badan hukum. 

Berdasarkan pemaparan mengenai istilah badan hukum yang dikemukan dari Sri Soedewi 

Machfun Sofyan sebagaimana yang dikutip oleh R. Murjiyanto dijelaskan bahwa manusia adalah 

badan pribadi merupakan manusia tunggal yang oleh hukum juga diberikan kedudukan sebagai 

badan pribadi dalam wujud lain yang disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang yang 

bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan.
19

 Pendapat ini 

menjelaskan bahwa badan hukum lahir karena kehendak manusia untuk mewadahi kepentingan-

kepentingan manusia yang kemudian disahkan oleh mekanisme peraturan yang berlaku 

kemudian di dalamnya terdiri atas orang pribadi yang masing-masing memiliki harta kekayaan 

kemudian dikumpulkan bersama dalam suatu badan. 

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memaparkan mengenai pengertian dari pribadi 

hukum sebagai suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya 

serta dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum.
20

 Oleh karena itu  dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa badan hukum 

memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari orang-orang yang membentuknya serta 

memiliki susunan kepengurusan sendiri dengan ciri yang khas di dalamnya.  

Sudirman Kartohadiprodjo menjelaskan bahwa, “tiap manusia merupakan orang, manusia 

ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia, karena itu orang yang 

bercorak manusia itu disebut orang asli (naturlijk persoon) sebagai lawan hukum lainnya, ialah 

badan hukum (rechtpersoon).”
21

 Pemaparan yang dikemukakan oleh Sudirman ini 
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menggambarkan bahwa badan hukum rechtpersoon merupakan kebalikan dari orang sebagai 

naturlijk person dengan kedudukan menurut hukum adalah sama. 

Selanjutnya, menurut J.J Dormier istilah badan hukum diartikan sebagai persekutuan 

orang-orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja dan yayasan yaitu 

suatu harta dan kekayaan yang dipergunakan untuk suatu maksud tertentu dimana yayasan 

diperlukan sebagai oknum.
22

 Persekutuan orang dalam hal ini terdiri dari kumpulan orang-orang 

dengan penunjukan terhadap seorang saja yang terlibat atau mewakili dalam menjalin hubungan 

hukum dengan orang maupun badan hukum lainnya. 

Pengertian badan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan disamping 

manusia perorangan yang juga dianggap dapat bertindak dalam hukum. Serta mempunyai hak-

hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
23

 

Adapun yang menjadi tolak ukur dari pandangan ini adalah bahwa badan hukum memiliki hak 

dan kewajiban selayaknya orang perorangan yang berhubungan dengan subjek hukum lainnya 

baik orang maupun badan hukum. 

Antara hak dengan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Hak yang dimiliki oleh 

seseorang akan memunculkan kewajiban bagi orang tersebut sebagai subjek hukum, begitu pula 

sebaliknya. Tidak ada kewajiban yang dapat dilakukan apabila tidak adanya hak yang dimiliki 

oleh orang karena antara hak dan kewajiban saling melekat dan memiliki korelasi komplementer 

satu dengan yang lainnya. 

 Satjipto Raharjo memaparkan pengertian hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh 

hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang.
24
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Berdasarkan pandangan ini, kedudukan hak dipersamakan dengan kekuasaan, namun kekuasaan 

ini diberikan oleh hukum kepada manusia agar terlindungi kepentingan pribadinya. 

Auguste Comte mengemukakan bahwa Nul ne possede plus d’autre droit oue celui de 

tonjours faire son devoir, yang berarti bahwa hak tidak digunakan pemiliknya secara mutlak, 

tetapi harus digunakan dalam peran sosialnya yang memuat kewajiban untuk memerintahkan hak 

itu guna kepentingan masyarakat pada umumnya.
25

 Pendapat ini bermakna bahwa hak memiliki 

fungsi sosial dalam masyarakat. Fungsi sosial dalam hak berarti pemilik hak harus mampu 

menunjang kebutuhan masyarakat dalam lingkungan sosiaknya. Hak tidak dapat digunakan 

secara mutlak. Pernyataan ini bermakna bahwa tidak ada jaminan bahwa suatu hak yang dimiliki 

harus selalu terpenuhi dalam masyarakat, karena keberadaan hak tidak boleh bertentangan 

dengan norma yang ada dalam masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku, 

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, istilah kewajiban bermakna sesuatu yang harus dilakukan. 

Dimana wajib berarti adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau 

diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya 

dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
26

 Merujuk pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Notonegoro ini, maka dapat ditarik suatu tolak ukur tentang kewajiban yaitu 

suatu tindakan yang harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pihak tertentu dan dapat 

dituntut pelaksanaannya pada si pemberi kewajiban. 

 Berdasarkan teori-teori hukum yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum dapat dipersamakan dengan 

subjek hukum. Adapun yang menjadi ciri dari suatu badan hukum untuk dapat disebut sebagai 

subjek hukum adalah : 
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1. Terdiri dari perkumpulan orang  

2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari anggotanya 

3. Memiliki hak dan kewajiban  

4. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam suatu hubungan hukum 

(rechtsbetrekking) 

5. Memiliki susunan kepengurusan 

6. Memiliki hak dalam kedudukannya di depan hukum terkait dengan digugat ataupun 

menggugat di depan pengadilan. 

 Kemampuan hukum dari suatu badan hukum (rechtsbevoegdheid) pada dasarnya sama 

dengan manusia. Hal ini  dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan hubungan-

hubungan hukum dengan pihak lain, yaitu orang dan badan hukum lainnya. Karena badan hukum 

tidak termasuk kategori manusia, maka membawa implikasi terhadap tidak semua hak-hak, 

kewajiban serta perbuatan hukum manusia dapat dimiliki oleh badan hukum. Kemampuan 

hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dapat ditemukan misalnya lapangan hukum 

harta kekayaan yang pada asasnya menunjukkan persamaan dengan manusia. Termasuk dalam 

hukum kekayaan yang secara tegas dikecualikan dapat berlaku bagi badan hukum, yaitu dalam 

hukum perikatan dan hukum kebendaan. Selain itu, badan hukum dapat merupakan atau terdiri 

dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
27

 Berdasarkan pandangan ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum memiliki 

perbedaan dengan subjek hukum lainnya, yaitu orang. Khususnya terkait dengan harta kekayaan 

yang dimiliki oleh badan hukum yang harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi tiap-tiap 

anggotanya.  
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 Badan hukum dapat mengadakan perjanjian, mempunyai hak milik sendiri, mempunyai 

hak cipta, hak merek, hak oktroi, dan dapat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana 

yang dijabarkan dalam isi Pasal 1365 KUHPdt, yaitu : 

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 

oleh seseorang karena kesalahannya, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan 

pihak lain.  

 

  Badan hukum dapat memakai nama (Handelsnaam wet L.N. 1921-842), pembatasan pada 

kemampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan adalah bahwa hak pakai hasil berlangsung 

tidak lebih dari tiga puluh tahun diatur dalam Pasal 810 KUHPdt, kemudian hak pakai hasil yang 

diberikan kepada beberapa orang bersama-sama, berakhir dengan meninggalnya pemakai yang 

terakhir diatur dalam Pasal 808 KUHPdt. Pasal 810 KUHPdt menyebut badan susila (zedelijk 

lichaam) diatur dalam Pasal 1653 KUHPdt tetapi jelas yang dimaksud ialah badan hukum. 

 Dalam arti sempit badan hukum dalam lapangan hukum keluarga dijelaskan bahwa badan 

hukum dapat menjadi wali sebagaimana yang dipaparkan pada isi Pasal 365 KUHPdt, bahwa : 

Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh 

diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, 

kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang 

menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan 

anak belum dewasa untuk waktu yang lama. 

Dalam hal penghinaan kepada badan hukum dalam hukum keperdataan dimungkinkan sejauh 

mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. 

Karena pada akhirnya disini berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatannya 

dan nama baiknya yaitu para pengurus dan korporasi juga para anggota-anggota. Sehingga dalam 

kaitannya dengan  penuntutan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.  

 Eksistensi kemampuan hukum dari suatu badan hukum seperti halnya yang terdapat pada 

UUPT, dimana eksistensi PT tersebut dapat dilihat dari banyaknya klasifikasi bisnis yang 

dilakukan oleh PT. Menurut Buchari Alma klasifikasi bisnis PT terdiri dari antara lain : 



1. Usaha Pertanian 

2. Produksi bahan mentah 

3. Pabrik/Manufaktur 

4. Konstruksi 

5. Usaha perdagangan besar dan kecil 

6. Transportasi dan Komunikasi 

7. Usaha finansial, asuransi, dan real estate 

8. Usaha Jasa 

9. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah.
28

  

Pengklasifikasian ini berarti bahwa bidang usaha dari PT mencangkup sektor-sektor penting 

dalam kegiatan usaha di Indonesia.  

Kemudian contoh terakhir yaitu mengenai hak-hak atas tanah bagi badan hukum. 

Diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria pada tanggal 24 Septemer 1960, terjadi unifikasi di bidang hukum tanah. Unifikasi hak-

hak perorangan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang-orang dan badan-badan hukum 

berdasarkan hukum tanah adat dan hukum tanah barat dengan cara merubah atau koversi menjadi 

salah satu hak-hak perorangan dalam UUPA.
29

  Hukum agraria nasional sebagaimana yang 

tertuang di dalam UUPA telah mengatur antara lain mengenai hak-hak atas tanah. Pasal 16 

UUPA menentukan hak-hak atas tanah yang mana saja dapat dimiliki oleh subjek hukum yaitu : 

Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah : 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai 

e. Hak sewa 

f. Hak membuka tanah 

g. Hak memungut hasil hutan 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan 

dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 

dalam Pasal 54. 
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Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum diantaranya hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci 

dan sosial 

 

2.3 Konsep Tentang Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Tentang Perusahaan 

Ilmu hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi untuk menganalisa 

permasalahan-permasalahan yang mencakup sector-sektor khusus dalam tubuh hukum seperti 

halnya perusahaan. 

Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan ke dalam hukum, 

khususnya hukum dagang. Setelah istilah perusahaan (bedriff) dan perbuatan perusahaan 

(bedriifshandeling) dimasukkan ke dalam KUHD mengganti istilah pedagang dan perbuatan 

dagang, timbul persoalan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-isilah itu, sebab di dalam 

KUHD tidak dijumpai Pasal mengenai hal-hal tersebut. Dari catatan-catatan resmi sebelum 

KUHD disahkan, disimpulkan oleh para ahli bahwa memang pembuat undang-undang hendak 

menyerahkan pengertian perusahaan kepada perkembangan ilmu dan yurisprudensi. Tetapi 

sebagai pedoman dalam perencanaan perubahan KUHD tersebut Pemerintah Belanda melalui 

Menteri Kehakiman saat itu, dalam keterangan resminya di hadapan parlemen menjelaskan 

bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus atau 

berkelanjutan, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi 



dirinya sendiri.
30

 Jadi dalam konsep pembuat KUHD, perusahaan diartikan dari sisi aktivitasnya 

dalam suatu kegiatan ekonomi. 

Adapun menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, 

tedapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan definisi mengenai perusahaan antara lain 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c 

menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang 

bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. Kemudian 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan 

bahwa 

 “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan 

maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” 

 

Sedemikian menarik kajian perusahaan dari jaman pemerintahan belanda sampai saat ini, 

sehingga banyak pendapat lain yang memuat materi ini dengan berbagai macam pandangan. 

Pertama perumusan dari pemerintah Belanda (Minister van Justitie Netherlands) di dalam 

memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan pengertian  perusahaan itu 

sebagai berikut, barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan 

bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu 

untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.
31

 Definisi yang diberikan Menteri Kehakiman 

Belanda ini terlalu luas dikarenakan memuat mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung 

menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan baik dari sebuah perusahaan atau 
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yang lainnya, sedangkan dalam rancangan undang-undang dibedakan antara perusahaan dan 

pekerjaan.     

Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian 

ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan 

secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan 

atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.
32

 Pendapat 

Molengraaf ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih merujuk 

pada aspek ekonomi dan aktifitas dari perusahaan. 

Polak tidak memberikan pengertian perusahaan tetapi mengemukakan sejumlah syarat 

supaya disebut sebagai perusahaan yaitu bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba dan 

rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.
33

 Pandangan 

Polak ini juga tidak jauh dari sisi komersil, sama halnya dengan Molengraaff. Apabila diamati 

pandangan para ahli dan pembuat KUHD di atas yaitu melihat perusahaan dari sisi aktivitasnya 

(bedriff and business). Adapun menurut pendapat sarjana lain seperti C.S.T Kansil, Rachmadi 

Usman, dan Abdulkadir Muhammad. Kemudian C.S.T Kansil memberikan definisi yang sangat 

singkat mengenai perusahaan. Perusahaan menurut menurut C.S.T Kansil adalah suatu 

pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD, seseorang yang mempunyai sebuah 

perusahaan disebut pengusaha.
34

 Hal ini berarti bahwa Kansil menyetujui istilah yang 

dikemukakan oleh KUHD, namun memberikan istilah lain, bahwa yang menjalaskan perusahaan 

disebut sebagai pengusaha. 

Rachmadi Usman mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 

Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisi perusahaan adalah setiap bentuk 
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usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk  tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba. Rachmadi usman menilai  pengertian di atas meliputi 

bentuk usaha (company) dan sekaligus jenis usaha (business). Oleh karena itu Perusahaan adalah 

“badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan 

perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan 

(openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (wintsoogmerk).”
35

 

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa 

membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba.  

Menurut Abdulkadir Muhammad, pekerjaan (beroep) adalah istilah yang memiliki 

pengertian lebih luas dari pada pengertian perusahaan (bedriff). Tidak semua orang menjalankan 

pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan 

perusahaan menjalankan pekerjaan juga.
36

 Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui 

bahwa struktur perusahaan mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang tidak 

terlibat langsung dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan. 

 

2.3.2 Bentuk – Bentuk Perusahaan 

Berlatar belakang Indonesia sejak jaman kerajaan telah menjadi pusat perdagangan yang 

mana situasi pedagang pada saat itu digerakkan secara masing-masing oleh individu hingga saat 

ini pada jaman perkembangan teknologi dan komunikasi didukung dengan pesatnya 

perkembangan perdagangan di tanah air, maka banyak dari kalangan pengusaha tidak lagi 
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bertindak seorang diri, melainkan bagaimana mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-

persekutuan atau perseroan-perseroan. Maksud para pengusaha menggabungkan diri dalam 

persekutuan-persekutuan terutama adalah untuk dapat bekerja sama secara teratur guna 

memudahkan tercapainya tujuan bersama, yakni dengan menjalankan perusahaan memperoleh 

laba sebesar-besarnya.     Persekutuan-persekutuan ini dapat 

berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian 

perusahaan, maka setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. 

Bertindak terang-terangan mengandung arti, bahwa tindakan-tindakan pengusaha harus dapat 

diketahui oleh pihak ketiga, oleh umum dengan cara melakukan pengumuman-pengumuma 

dengan cara tertentu. Oleh karena itu badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha – 

pengusaha yang menggabungkan diri itu, oleh KUHD dan peraturan-peraturan terkait diharuskan 

tunduk kepada ketentuan mengenai pengumuman.       

  Mengenai perseroan firma, pengaturan mengenai pengumumannya diatur pada 

Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD, yang antara lain dinyatakan bahwa pada persero firma diharuskan 

mendaftarkan akta pendiriannya dalam register pada pengadilan negeri dan setiap orang 

diperbolehkan memeriksa akta tersebut serta harus pula diumumkan dalam berita negara. 

Demikian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

halnya dengan suatu perseroan terbatas yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan. Daftar perseroan 

diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Ham yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut 

Menkumham. Untuk meyelenggarakan daftar perseroan, Menkumham dapat menugaskan kepada 

pejabat yang ditunjuk yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum.
37

 Penjelasan ini menjelaskan 
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bahwa untuk menjelaskan kedudukannya sebagai suatu badan hukum, seperti misalnya terhadap 

persero firma ataupun PT maka harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran mengenai akta 

pendiriannya. 

Sukardono berpendapat bahwa perseroan adalah suatu perserikatan yang bercorak khusus 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis kemudian Subekti menganggap maatschap 

sebagai suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana yang diatur dalam KUHPdt, sedangkan 

Tirtaamidjaja berpendapat bahwa maatschap adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan 

yang diatur dalam KUHD dan juga perusahaan-perusahaan yang diatur di luar KUHD. 

Kemudian Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan antara lain perserikatan 

perdata, persekutuan firma, dan perseroan terbatas oleh karena menurut beliau ketiga jenis 

perusahaan ini mengandung bermacam-macam kekhususan.
38

 Pendapat ini menggambarkan 

bahwa perseroan memiliki tujuan ekonomi di dalamnya dengan melalui suatu pola kerja 

keanggotaan yang diwadahi dalam suatu perusahaan. Adapun bentuk-bentuk perusahaan yang 

dijelaskan pada sub bab berikutnya antara lain perusahaan perorangan (Usaha Dagang (UD)), 

Persero (Maatschap), Perseroan Firma (Venootschap Onder Firma), Perseroan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap). 

a. Perusahaan Perorangan (UD) 

Perusahaan perorangan atau usaha perorangan merupakan bentuk perusahaan yang paling 

sederhana. Pada prakteknya sebutan untuk perusahaan perorangan menjadi bermacam-macam, 

sering disebut dengan usaha dagang yang sering disingkat menjadi UD. Jenis usaha perorangan 

belum terdapat aturan yang mengatur, jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur eksistensi dan pengelolaan perusahaan ini. Walaupun belum terdapat peraturan secara 

khusus mengatur mengenai perusahaan perorangan namun jenis usaha ini diakui  sebagai salah 
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satu bentuk usaha di dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang No 3 Tahun 1982 

Tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana semua perusahaan wajib didaftarkan dan 

pendaftarannya dilakukan menurut jenis perusahaanya, salah satu diantaranya adalah jenis usaha 

perorangan ini. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal 

berkaitan dengan usaha perorangan maka dalam pengelolaannya berdasarkan atas kebiasaan. 

Seperti sebutannya yaitu usaha perorangan maka dalam jenis usaha ini didirikan dan 

pengelolaannya atas seorang saja. Oleh karena belum terdapat peraturan yang mengatur secara 

khusus berkaitan dengan hal-hal pendirian, permodalan, pengelolaan kegiatan-kegiatan, hingga 

pembubaran tidak membutuhkan syarat-syarat formal tertentu. Untuk mendirikan usaha 

perorangan membuat akta pendirian bukan merupakan syarat mutlak.
39

 Usaha perorangan ini 

adalah usaha yang paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum, karena tidak adanya 

syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemegang usaha. 

Pada jenis perusahaan ini tidak jelas antara pemisahan kekayaan usaha dan pemiliknya. 

Pada umumnya perusahaan perorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis usaha produksi, 

memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi 

sederhana.
40

 Sehingga dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pada usaha perorangan disini 

bersifat pribadi, perkembangan usaha berbentuk perusahaan perorangan tersebut menjadi 

tanggung jawab pemegang usaha. 

b. Perseroan (Maatschap) 

Perseroan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPdt, sehingga 

menurut Tirtaamidjaja perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam 
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KUHD dan juga yang diatur di luar KUHD.
41

 Hal ini mengandung pengertian, bahwa peraturan-

peraturan mengenai perseroan pada umumnya berlaku juga untuk perusahaan lainnya yang tidak 

mengatur secara tersendiri.  

Pengertian pada Pasal 1 KUHD bahwa peraturan-peraturan di dalam KUHPdt berlaku juga 

terhadap hal-hal yang diatur dalam Hukum Dagang  sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan 

bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD dikuasai oleh : 

1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan 

2. KUHD 

3. KUHPdt    

Perseroan diatur pada Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Buku III Bab VIII KUHPdt. 

Menurut Pasal 1618 KUHPdt, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk 

membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa 

orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh 

keuntungan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan 

uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja. 

Oleh karena itu perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana oleh 

karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperboleh 

anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu jenis usaha ini tidak dibatasi pada 

sesuatu hal tertentu, sehingga bentuk ini kiranya dapatlah dipakai juga untuk melakukan 

perdagangan. Bentuk perseroan hanya mengatur hubungan intern saja yaitu antara orang-orang 

yang tergabung di dalamnya. Maksud perseroan dalam hal ini adalah : 

a. Harus bersifat kebendaan 
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b. Untuk memperoleh keuntungan 

c. Keuntungan itu harus dibagi-bagikan atara para anggota-anggotanya 

d. Harus mempunyai tujuan yang baik dan dapat diizinkan. 

Walaupun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan, tetapi perseroan 

bertindak tidak terang-terangan, dan tidak ada peraturan-peraturan mengenai pengumuman 

terhadap pihak-pihak ketiga seperti yang diadakan pada perseroan firma. Untuk mendirikan suatu 

perseroan cukuplah secara lisan berdasarkan sesuatu akta pendirian. Syarat tertulis dengan akta 

notaris tidak diminta oleh undang-undang. Menurut Pasal 1624 KUHPdt perseroan mulai berlaku 

sejak mendapatkan persetujuan dari para anggotanya. Para anggota perseroan mengatur segala 

sesuatu atas dasar persetujuan. Persetujuan ini juga tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada 

umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah : 

1. Bagian harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan 

2. Cara bekerja 

3. Pembagian keuntungannya 

4. Tujuan bekerja sama 

5. Lamanya (waktu)  

6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
42

  

Bentuk perusahaan yang berbentuk perseroan adalah salah satu bentuk usaha yang paling 

banyak diminati oleh para pelaku usaha, karena adanya pemisahan mengenai jumlah keuntungan 

yang diperoleh oleh masing-masing anggotanya.  

Apabila di dalam akta persetujuan tidak mengatur mengenai pembagian keuntungan, maka 

keuntungan dibagi menurut undang-undang. Pembagian menurut undang-undang adalah 

berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan ke dalam perseroan. Bahwa dalam Pasal 

1633 KUHPdt dijelaskan bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang 

telah ia masukkan dalam perseroan.      
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Terhadap persero yang hanya memasukkan pengetahuan, pengalaman, tenaganya, maka 

bagian keuntungan yang diperolehnya ditetapkan sama dengan bagian persero yang memasukkan 

uang atau barang modal yang paling sedikit. Mengenai modal perseroan dalam Pasal 1618 

KUHPdt disebutkan bahwa setiap anggota harus memasukkan sesuatu sebagai sumbangan. Hal 

ini merupakan suatu syarat mutlak untuk perseroan. Dimaksudkan dengan “sesuatu” dijelaskan 

dalam Pasal 1619 KUHPdt, bahwa sesuatu itu dapat berbentuk uang ataupun : 

a. Berupa barang (lemari, meja, dan lain-lain) 

b. Nama baik, misalnya jujur, terkenal, pejabat, dan sebagainya 

c. Kredit (piutang, modal yang belum disetor) 

d. Goodwill (jasa, pelayanan). 

Walaupun perseroan mempunyai cara bekerja sama selayaknya seperti bentuk-bentuk 

perusahaan lainnya (memasukkan modal, berusaha memperoleh sesuatu yang tak mudah 

diperoleh secara individual), namun bentuk perusahaan ini mempunyai perbedaan yang terletak 

pada saat anggota perseroan bekerja sama dengan pihak luar perseroan. Perjanjian kerja sama 

yang diadakan oleh para anggota perseroan tidaklah diberitahukan kepada pihak luar perseroan 

sehingga pada saat anggota perseroan tersebut bekerjasama dengan pihak luar perseroan, maka 

seakan-akan mereka bertindak untuk diri sendiri.     

Perseroan mempunyai tujuan antara lain yaitu bersama-sama menjalankan suatu 

pekerjaan tetap (beroep) misalnya kerja sama pengacara-pengacara atau kerja sama arsitek-

arsitek asal perseroan tersebut tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma. Seperti 

yang telah dijelaskan di atas, perseroan yang diatur dalam KUHPdt adalah bentuk pokok dari 

perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD seperti perseroan firma, perseroan komanditer, 

perseroan terbatas (Sebelum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 kemudian digantikan dengan 



UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 KUHD 

maka peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya berlaku juga bagi bentuk-bentuk 

perusahaan tersebut. 

 Seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotaannya kepada orang lain 

dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya, hal ini tergantung kembali pada isi 

anggaran dasar (statute) mereka. Perseroan bukan termasuk suatu badan hukum dengan harta 

kekayaan tersendiri kepada pihak ketiga. Seorang kreditur hanya dapat menuntut piutangnya atas 

harta yang merupakan bagian dari anggota debitur yang mengadakan perjanjian dengan kreditur 

dan tidak dapat menuntut piutangnya atas harta perseroan secara keseluruhan yang belum 

mendapat persetujuan pembagian dari anggota-anggota lainnya tersebut. Penuntutan piutang 

hanya dapat dilakukan apabila : 

a. Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kepada anggota yang 

bertindak atas tanggungan perseroan dan dalam hal ini dengan nyata telah diberitahukan 

kepada pihak ketiga, atau disetorkannya semula; 

b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut ketentuan Undang-Undang 

yang telah dijelaskan di atas (Pasal 1633 KUHPdt); 

c. Apabila perseroan menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung   

c. Perseroan Firma 

VOF (Vennootschap Onder Firma) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur 

dengan bentuk perusahaan perseroan komanditer dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Bagian 

II dari BAB III Kitab I KUHD. Menurut Abdul R. Saliman firma artinya nama bersama, 

vennotschap onder eene firma apabila diartikan yaitu nama sekutu yang digunakan menjadi 



nama perusahaan.
43

 Pendapat ini didefinisikan dalam prakteknya, nama salah satu dari anggota- 

anggota sekutu dapat dijadikan untuk nama perusahaan. 

Seperti diketahui peraturan-peraturan mengenai perseroan (maatschap) yang diatur dalam 

KUHPdt berlaku juga untuk perseroan firma berdasarkan Pasal 1 KUHD. Selain itu dengan tegas 

dalam Pasal 15 KUHD dinyatakan bahwa segala perseroan yang disebut dalam KUHD dikuasai 

oleh : 

a. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan 

b. KUHD 

c. KUHPdt 

Oleh karena hal tersebut menurut Prof Sukardono seperti yang dikutip oleh C.S.T Kansil 

menyatakan bahwa perseroan firma adalah suatu perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan 

terletak dalam Pasal 15 KUHD terletak pada harus adanya tiga unsur mutlak yaitu : 

a. Menjalankan perusahaan 

b. Dengan pemakaian firma (nama bersama) 

c. Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan 

firma.
44

 Berdasarkan pendapat ini bahwa pertanggungjawaban sekutu firma berbeda satu 

sama lain. 

Menurut perumusan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan persero 

firma adalah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu 

perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-

sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan yang diadakan dengan orang-orang 

pihak ketiga. 
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 Seseorang yang menjalankan perusahaan apabila terus menerus dengan terang-terangan 

bertindak dalam suatu kedudukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Perkataan 

firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang secara bersama-sama. Nama suatu 

firma ada kalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi persero pada firma itu sendiri, 

tetapi dapat juga nama tersebut diambil dari nama orang yang bukan persero. Dengan nama 

bersama itu sering kita lihat perkataan  Co atau Cie.
45

 

 Cie adalah singkatan dari istilah compagnie, yang sebetulnya berarti kelompok, yang 

dimaksudkan yaitu orang atau orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan 

kita.
46

 Sebagai contoh antara lain Fa. Muzakir & Co. Dalam suatu perseoan firma maka setiap 

persero berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama perseroan 

tersebut. Segala perjanjian yang diadakan oleh seorang anggota persero mengikat juga kawan-

kawan persero lainnya. Begitu juga halnya apabila segala sesuatu yang diperoleh seorang 

anggota persero menjadi harta benda kepunyaan firma yang berarti juga kepunyaan semua 

persero.       

Tindakan seorang anggota persero yang mengikat semua anggota persero lainnya seperti 

yang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 17 KUHD yang menegaskan : 

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, 

mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada 

pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan 

dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk 

mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini. (KUHPerd. 1632, 1636, 1639, 

1642; KUHD 20, 26, 29, 32.). 

Hubungan intern antara anggota perseroan firma satu dengan yang lain pada pokoknya 

sama seperti hubungan intern anggota-anggota perseroan (maatschap) kecuali apabila dalam akta 

pendirian perseroan firma menentukan aturan-aturan tersendiri mengenai hal tersebut. 
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Sebaliknya hubungan ektern para anggota perseroan firma dengan pihak ketiga sangat berbeda 

dengan hubungan ekstern pada perseroan (maatchap).        

Seperti yang diketahui pada perseroan (maatschaap) anggota-anggota yang bertindak 

hanya mengikat dirinya sendiri pada pihak ketiga, kecuali tindakan anggota perseroan tersebut 

memperoleh kekuasaan penuh dari anggota-anggota perseroan yang lain, sedangkan kekuasaan 

penuh demikian dalam perseroan firma tidak diperlukan. Berkaitan dengan tanggung jawab 

masing-masing anggota firma dalam Pasal 18 KUHD diatur, bahwa tiap-tiap anggota perseroan, 

secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari 

perseroan firma. Pada Pasal 17 KUHD yang telah disebutkan di atas bahwa setiap anggota firma 

tanpa kecuali berhak bertindak atas nama perseroan firma, baik melakukan tindakan seperti 

mengeluarkan dan menerima uang, mengikat anggota-anggota firma lainnya pada pihak ketiga 

atau sebaliknya mengikat pihak ketiga pada anggota-anggota firma.   

Hal ini berarti bahwa tiap anggota perseroan firma langsung dan sendiri-sendiri 

bertanggung jawab sepenuhnya dimana dalam hal ini biasanya disebut tanggung jawab solider 

atas persetujuan-persetujuan yang diadakan perseroan firma terhadap pihak ketiga.
47

 Dapat 

diartikan seorang anggota firma yang bertindak ke luar tidak perlu kuasa khusus dari anggota 

lainnya untuk mengikatkan mereka, karena dengan sendirinya telah terikat dengan segala 

perjanjian yang diadakan oleh salah seorang anggota firma tersebut. Pengaruh kepercayaan 

terhadap anggota perseroan firma sangatlah besar sebab pihak ketiga yang telah berhubungan 

dengan salah seorang anggota tersebut dapat menuntut semua anggota firma itu masing-masing 

untuk seluruh implikasi dari tindakan anggota firma yang mengadakannya. 

Memperhatikan ciri khas dari firma seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya, firma juga mempunyai keburukan, sebab setiap anggota firma terpaksa untuk 
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menyetujui apa yang telah dilakukan oleh salah seorang dari anggota-anggota lainnya. Hal ini 

memang demikian, oleh karena yang menjadi dasar bagi suatu firma adalah saling mempercayai 

antara para anggotanya. Seperti juga dengan perseroan, perseroan firma bukanlah badan hukum, 

sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan perseroan firma sebagai satu kesatuan 

melainkan dengan setiap anggota sendiri-sendiri.  

Walaupun perseroan firma bukan badan hukum, perseroan firma mempunyai harta 

kekayaan, yaitu harta yang telah dikumpulkan untuk perusahaan guna menyelenggarakan 

perusahaan tersebut. Berlainan dengan harta kekayaan dari sesuatu badan hukum, harta 

perseroan firma ini dapat ditagih oleh pihak ketiga selaku kreditur. Apabila seorang anggota 

firma dijatuhi hukuman karena tidak membayar sesuatu, maka pihak ketiga dapat menyita 

barang-barang harta pribadi dari anggota tersebut, dan apabila ia menurut kebiasaan telah 

menagih semua anggota firma bersama, juga dapat menyita barang-barang harta firma tersebut. 

        

Mengenai tata cara pendirian perseroan firma sama halnya dengan perseroan seperti yang 

telah dijelaskan pada Pasal 1624 KUHPdt yaitu dengan mengadakan sebuah esepakatan yang 

dituangkan ke dalam perjanjian. Mengenai syarat tertulis dalam pendirian perseroan firma pada 

nyatanya tidak diminta oleh KUHD, namun pada prakteknya untuk pendirian sebuah perseroan 

firma selalu dibuat dalam sebuah akta autentik di hadapan seorang Notaris. Akta Notaris menurut 

Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan “ Yang selanjutnya disebut akta 

adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap 

perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik. Pentingnya dibuat dalam bentuk akta 



autentik tidak lain bertujuan untuk pembuktian kedudukan para anggota firma, apabila 

dikemudian hari kedudukan mereka itu dibantah atau diingakari oleh pihak ketiga. 

Pasal 22 KUHD kemudian menunjuk akan kemungkinan tentang tidak dibuatkan akta 

autentik, adapun ketiadaan akta tersebut tidak dapat dikemukakan terhadap pihak ketiga 

berkaitan dengan maksud merugikan pihak ketiga. Bahwa tanpa adanya akta autentik, perseroan 

firma tetap dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari para anggotanya tetap ada. Kemudian yang 

dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPdt adalah suatu akta dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

(biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya. Selain akta autentik, 

ada pula yang dinamakan akta di bawah tangan yang menurut Pasal 1874 KUHPdt adalah suatu 

akta yang tidak dibuat oleh pegawai umum dan hanya berisi tanda tangan pihak yang termasuk 

dalam perjanjian yang dibuat dalam akta itu. Perlu diingat bahwa akta notaris yang dibuat, 

karena ada kehendak dari para pihak, tanpa adanya kehendak dari para pihak sudah tentu akta 

tersebut tidak bisa dibuat.
48

 Berkaitan dengan hal di atas maka salah satu syarat yang harus 

dipenuhi pada akta autentik adalah adanya kesepakatan (consensus) yang mengikat kedua belah 

pihak. 

 Merujuk pada Pasal 23 KUHD akta pendirian perseroan firma harus didaftarkan dalam 

sebuah daftar yang telah ditentukan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah 

hukumnya perseroan firma itu berkedudukan. Kemudian yang harus didaftarkan menurut Pasal 

24 KUHD adalah akta pendiriannya ataupun sebuah petikan atau ikhtisar resmi dari akta 

tersebut. Pendaftaran yang dimaksud harus dilakukan oleh para persero firma. Mengenai isi dari 
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akta pendirian perseroan firma Pasal 26 KUHD mengharuskan isi tertentu, yang menurut pasal 

tersebut harus memuat : 

1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma; 

2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas 

pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan 

menunjukkan cabang khusus itu; (KUHD 17.) 

3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma; 

4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya; 

5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai 

untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero. (KUHD 27 dst.)  

Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari akta dibawa ke kepaniteraan Pengadilan 

Negeri. Setiap orang dapat melihat akta yang telah didaftarkan itu dan meminta salinannya atas 

ongkos sendiri. Selain hal tersebut akta harus diumumkan dalam berita negara. Maksud dari 

pengumuman akta pendirian tersebut adalah agar pihak ketiga yang mengadakan hubungan 

dengan perseroan firma itu mendapatkan kepastian mengenai siapa saja anggota-anggotanya, apa 

tujuan dari perseroan tersebut, apabila perseroan firma mulai bekerja dan berhenti, siapa diantara 

anggota-anggotanya yang berhak dan tidak berhak bertindak keluar. Akibat dari tidak 

didaftarkan dan mengumumkan adalah menurut Pasal 29 KUHD kemudian memaparkan:  

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap 

pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan 

untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang 

melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.   

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dapat diatur oleh 

persero itu sendiri. Apabila peraturan mengenai pembagian keuntungan tidak dibuat maka 

berlaku ketentuan dalam Pasal 1633 KUHPdt yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan 

dilakukan menurut perbandingan besar kecilnya modal mereka masing-masing yang dimasukkan 

dalam perseroan. Seperti halnya dengan sebuah perseroan suatu firma dibubarkan apabila waktu 

yang ditentukan untuk bekerja telah lampau karena seorang anggota atau lebih mengundurkan 

diri sebagai anggota, karena seorang anggota meninggal dunia dan sebagainya.   



Walaupun menurut ketentuan undang-undang bahwa suatu firma bubar apabila salah 

seorang anggota menarik diri sebagai anggota pada kenyataannya  menunjukkan bahwa tidaklah 

demikian halnya yang berlaku dalam praktek. Penggantian seseorang peserta firma dengan 

seorang yang lain dalam praktek sering terjadi apabila ada seorang peserta yang menarik diri 

maka dilakukan penggantian dan firma tersebut masih berjalan. Menurut Pasal 31 KUHD 

pembubaran suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau 

sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, harus dilakukan dengan akta autentik dan 

kemudian harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. 

Apabila keharusan ini tidak dipenuhi maka berakibat tidak berlakunya pembubaran tersebut 

terhadap pihak ketiga.  

Firma dari sesuatu perseroan yang telah dibubarkan diperbolehkan untuk dipakai lagi 

oleh seorang atau lebih, baik dikarenakan persetujuan perseroan yang mengizinkannya ataupun 

bekas persero yang dulu dipakai namanya dalam firma tersebut dengan syarat persero yang 

dipakai namanya tegas menyetujui dan kesemuanya dituangkan ke dalam sebuah akta dengan 

ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal 29 KUHD mengenai pendaftaran dan 

pengumuman. Mengenai cara penyelesaian pembubaran atau likuidasi menurut Pasal 32 KUHD 

hal tersebut dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota yang dahulu mengurus 

perseroan tersebut, kecuali jika ada orang lain yang ditunjuk untuk menyelesaikan urusan 

tersebut dalam akta pendirian atau pada suatu persetujuan yang dibuatkan kemudian, atau selaian 

persero atas pemungutan suara dengan suara terbanyak telah memilih seorang yang bertugas 

untuk menyelesaikannya. Jadi orang-orang yang dapat menjalankan penyelesaiannya adalah : 

1. Orang yang ditunjuk untuk hal itu dalam akta pendirian; 

2. Perseroan-perseroan yang dahulu mengurus perseroan; 

3. Orang lain yang ditunjuk atas pemungutan suara semua persero; dan 



4. Apabila suara terbanyak itu tidak tercapai hakim dapat menentukan orang-orang yang 

akan menyelesaikan likuidasi tersebut.
49

  

Tugas dari orang-orang yang menyelesaikan pembubaran firma dimaksud tidak diatur dalam 

KUHD, oleh karena itu penyelesaiannya diserahkan kembali pada para persero yang 

menyetujuinya. 

c. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) 

Persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus dalam KUHD melainkan turut 

digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai perseroan firma. Pasal 19 KUHD 

mengatur bahwa persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan 

suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara 

tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada 

satu pihak, satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak lain.  

Adapun pokok pemikiran dari pembentukan persekutuan ini adalah seseorang atau lebih 

mempercayakan uang atau barang guna digunakan di dalam perniagaan yang pengelolaannya 

dilakukan oleh seseorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut dan karena 

itulah orang yang menjalankan perusahaan tersebut saja yang pada umumnya berhubungan 

dengan pihak ketiga. Karena hal itu juga seseorang yang menjalankan dan berhubungan dengan 

pihak ketiga tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua 

anggotanya yang bertindak keluar. Demikian ciri khas dari Persekutuan Komanditer 

sebagaimana dimaksudkan oleh KUHD bahwa perseroan komanditer adalah suatu perseroan 

yang tidak secara langsung bertindak di muka umum. Pada Persekutuan Komanditer terdapat 

satu orang atau lebih anggota-angotanya tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak 

terhadap pihak ketiga hal ini dikarenakan mereka hanya sebatas menyediakan sejumlah modal 
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bagi anggota atau anggota-anggota lainnya yang menjalankan dan mengelola perseroan 

komanditer tersebut. 

Persero yang menyediakan sejumlah modal atau diistilahkan bergerak di belakang layar 

tersebut biasanya disebut persero pasif atau komanditaris sedangkan para anggota persero yang 

bertindak keluar adalah anggota-anggota aktif atau yang biasa disebut persero pengurus atau 

persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.
50

 Oleh karena persero aktif atau 

komplementaris yang menjalankan perseroan maka komplementaris tersebut bertanggung jawab 

atas setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya. Apabila terdapat lebih dari satu persero 

pengurus maka dalam perseroan tersebut terdapat perseroan rangkap, yaitu suatu perseroan firma 

antara persero-persero pengurus atau komplementaris, dan perseroan komanditer antara persero-

persero pengurus dengan para komanditaris. 

Terhadap istilah geldschieters dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD terdapat terjemahan yang 

berbeda-beda. Menurut para sarjana, sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil menurut Subekti 

menerjemahkan dengan istilah “pelepas uang”, Tirtaamidjaja menerjemahkan dengan istilah “si 

pemberi uang”, dan Sukardono menerjemahkan dengan istilah “mempercayakan uang”.
51

 

Terjemahan mengenai geldschieters pendapat yang paling mendekati istilah tersebut adalah 

terjemahan dari Sukardono karena yang dimaksudkan geldschieters sadalah menyerahkan hak 

milik atas modal kepada persero-persero pengurus atau komplementaris, jadi modal tersebut 

selama pengelolaan perseroan komanditer berjalan tidak dapat ditagih kembali, melainkan 

komanditaris mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Persekutuan Komanditer tersebut 

apabila terdapat keuntungan. 
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Komanditaris selama berjalan pengelolaan Persekutuan Komanditer tersebut hanya 

berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh sesuai dengan modal yang 

dikeluarkan namun komanditaris mungkin juga dibebankan dengan membayar kerugian yang 

diderita secara proporsional. Memperhatikan hubungan dengan pihak ketiga dalam perseroan 

komanditer, hanya komplementaris yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar, serta 

terikat pada pihak ketiga. Sebaliknya para komanditaris yang mempunyai kedudukan sebagai 

orang yang mempercayakan modal tidak mempunyai hubungan dengan pihak ketiga sehingga 

mereka yang menjalankan perusahaan memiliki tanggung jawab penuh dan dapat disamakan 

dengan kedudukan para peserta perseroan.     

Apabila Persekutuan Komanditer mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit dan 

apabila harta benda perseroan tidak mencukupi dalam rangka pelunasan utang-utangnya, maka 

harta benda privasi dari komplementaris dapat  dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang 

perseroan. Sedangkan para komanditaris paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang 

telah disetorkan, sedangkan harta benda privasinya tidak dapat diganggu gugat.   

Bagi Persekutuan Komanditer yang juga ada sleeping partners ini adalah memberikan 

kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari pada sistem perseroan firma.
52

 

Pemikiran tersebut didasarkan karena terdapat orang yang memiliki modal, namun berhubung 

karena sesuatu dan lain hal seperti kekurangan waktu sehingga orang yang memiliki modal 

tersebut tidak dapat turut aktif dalam perusahaan maka bentuk Persekutuan Komanditer 

memberikan kemungkinan-kemungkinan  pada orang-orang ini untuk turut serta walau hanya 

secara pasif saja.   

     

d. Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap)     
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Pembahasan mengenai perseroan terbatas (Naamloze Vennotschap) sangatlah banyak 

literatur yang ditemukan dalam mengkaji bentuk perusahaan ini. Perseroan Terbatas merupakan 

bentuk usaha yang paling digemari masyarakat saat ini, terlebih dahulu akan diberikan definisi 

dari UUPT mengenai Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:  

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Jika menengok kembali pada jaman VOC, timbul paham yang mengatakan bahwa Perseroan 

Terbatas itu adalah suatu asosiasi modal, untuk menghimpun modal karena besarnya modal yang 

diperlukan maka perlu dikumpulkan dari sejumlah orang yang amat banyak.
53

 Oleh karena itu 

semakin banyak orang yang menanamkan modalnya pada suatu Perseroan Terbatas, maka 

semakin besar juga modal Perseroan Terbatas tersebut untuk menjangkau kegiatan usaha yang 

dapat dijalankannya.  

Berkaitan dengan pengertian Perseroan Terbatas, banyak ahli yang memberi penjelasan 

mengenai apa itu PT, seperti E.W. Chance dan M.H. Tirta Amidjaja. E.W. Chance menyatakan 

bahwa : 

Company Limited by shares is a partnership, the liablity of its members is restricted to the 

amount remaining unpaid on his shares …The limitation of liability in a limited company is 

in respect only of the liability of the members, which is to the company. The liability of the 

company to its creditors is in no way restricted: the creditors may look only to the company 

for payment of their debts and they have no rights against the members as such. Unlike a 

partnership, a company is at law a corporate body, a legal persona with an existence quite 

independent of its members.
54
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Memperhatikan pendapat yang dikemukakan di atas, pada pokoknya E.W. Chance menyatakan 

bahwa perseroan terbatas dan partnership adalah berbeda, yang mana perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari pertanggung jawabannya. Pada perseroan terbatas, terdapat pertanggung jawaban 

terbatas (limited liability), yaitu persero bertanggung jawab hanya sebatas modal yang 

dikeluarkannya. Berbeda dengan partnership yang bertanggung jawab adalah individu. Sejalan 

dengan pendapat dari E.W. Chance, M.H. Tirta Amidjaja mengemukakan bahwa perseroan 

terbatas itu adalah “perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal 

tertentu, yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap pesero pemegang saham turut serta 

didalamnya sebanyak satu saham atau lebih dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk 

persetujuan-persetujuan perseroan itu.”
55

  Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas saham yang 

dimiliki. 

Awalnya Perseroan Terbatas diatur dalam KUHD bersama dengan perseroan firma dan 

perseroan komanditer. Perseron Terbatas diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 KUHD, 

kemudian tidak berlaku lagi karena digantikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

Tentang Perseroan Terbatas, dan yang terakhir digantikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas. Walaupun demikian, pengaturan terhadap Perseroan Terbatas 

juga masih bertumpu kepada KUHPDt khususnya mengenai pendiriannya karena berkaitan 

dengan perjanjian-perjanjian. 

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan atau pemegang 

saham dalam pendiriannya harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku 

ketiga mengenai perikatan (verbentinisen) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya bab 

kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313- 1319), Bagian kedua 
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tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 – 1337), serta bagian ketiga tentang akibat 

perjanjian (Pasal 1338 – 1341). Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan  sah 

menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 dua orang atau lebih. Hal itu ditegaskan 

pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang 

ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 7 

ayat (1) UUPT terbaru disebutkan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari 1 (satu) 

orang pemegang saham.  

Perseroan Terbatas didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang mana 

mereka sepakat untuk mendirikan dan menjalankan Perseroan Terbatas. Tentu saja ketentuan ini 

menegaskan bahwa pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. 

Dalam UUPT terbaru juga diberikan definisi mengenai orang yang mana orang disini 

didefinisikan orang perorangan maupun badan hukum. Perseroan Terbatas mempunyai modal 

dasar sebagai kekayaan awal memulai kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya. Modal dasar 

tersebut terbagi atas saham yang memiliki nilai nominal. Perjanjian atau kesepakatan pendirian 

Perseroan Terbatas dituangkan dalam sebuah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris 

dengan mempergunakan bahasa Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). 

Oleh karena itu perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas disebut dengan akta pendirian 

Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 8 ayat (1) akta pendirian Perseroan Terbatas sekurang-

kurangnya memuat dua hal yaitu anggaran dasar perseroan dan keterangan lain.   

Selanjutnya setelah dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris 

kemudian akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut juga memuat anggaran dasar selanjutnya 

dikirimkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam tulisan ini 



selanjutnya disebut kemenkumham dengan pokok permohonan untuk mendapatkan pengesahan 

seperti diatur pada Pasal 7 ayat (6) KUHPdt. Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir 

isian yang telah disediakan. Dalam permohonan pengesahan badan hukum harus dimuat 

sekurang-kurangnya : 

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; 

b. Jangka waktu berdirinya perseroan; 

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; 

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan 

e. Alamat lengkap perseroan. 

Pengesahan dalam hal ditolak atau diterima akan dilakukan setelah memeriksa anggaran 

dasar tadi sekaligus merupakan syarat materiil untuk pendirian badan hukum. Perseroan Terbatas 

mendapatkan status badan hukum sejak dilakukan pengesahan pada anggaran dasar. Apabila 

sebelum pengesahan dilakukan tindakan atas nama Perseroan Terbatas maka dalam hal ini akan 

menjadi tanggung jawab dari pendiri Perseroan Terbatas.     

Setelah anggaran dasar Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum diterima 

selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan pada tambahan berita negara 

oleh  kemenkumham sesuai dengan Pasal 30 UUPT terbaru. Hal ini juga berlaku pada akta 

perubahan anggaran dasar. Pengumuman ini secara hukum bertujuan untuk mengikat pihak 

ketiga yaitu masyarakat tentang Perseroan Terbatas dengan segala kegiatannya. Oleh karena itu 

setiap masyarakat yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas maka akan terikat dengan 

ketentuan status badan hukum dari Perseroan Terbatas. Apabila selama proses pendaftaran dan 

pengumuman belum dilakukan, direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segla 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 UUPT 

terbaru.      

Setelah melewati proses pendirian sampai dengan pengumuman sebagaimana seperti yang 

telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya maka Perseroan Terbatas menjadi badan hukum dan 



segala aktivitasnya dijalankan menurut anggaran dasar, undang-undang, serta peraturan yang 

terkait dengan hukum Perseroan Terbatas. Anggaran dasar menjadi peraturan dasar dan berlaku 

bagi lingkungan Perseroan Terbatas tersebut. Namun demikian pengelolaan Perseroan Terbatas 

harus tetap mentaati asas itikad baik, asas kepantasan, dan asas kepatutan. Menurut Pasal 15 ayat 

(1) UUPT terbaru anggaran dasar perseroan sekurang-kurangnya berisikan : 

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; 

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, 

hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris; 

i. Tata cara penggunann laba dan pembagian dividen. 
Apabila dipandang perlu dalam anggaran dasar juga memuat ketentuan-ketentuan lain 

yang tidak bertentangan dengan UUPT terbaru. Kemudian Pasal 15 ayat (3) UUPT terbaru 

ditentukan dua hal yang tidak boleh dimuat dalam anggaran dasar yaitu ketentuan tentang 

penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada 

pendiri atau pihak lain. Sedangkan keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 ayat (2) 

menjelaskan : 

a. Nama lengkap, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, 

tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri 

mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 

b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; 

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan 

nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 

Beberapa hal tentang isi anggaran dasar sebuah Perseroan Terbatas dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut : 

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas 



Penamaan terhadap Perseroan Terbatas menurut UUPT terbaru dapat dipilih secara bebas 

dalam artian tidak ada keterikatan seperti halnya diatur dalam Pasal 36 KUHD bahwa nama 

Perseroan Terbatas yang diambil harus mencerminkan tujuan pendirian perseroan. Kemudian 

pada Pasal 16 ayat (1) UUPT terbaru memberi batasan kepada Perseroan Terbatas tidak boleh 

mempergunakan nama yang : 

a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama 

Perseroan lain; 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dari/atau kesusilaan; 

c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga 

internasional, kecuali rnendapat izin dari yang bersangkutan; 

d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud 

dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; 

e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak 

membentuk kata; atau 

f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata. 

Selanjutnya menurut UUPT terbaru, perseroan tersebut harus berkedudukan di wilayah Republik 

Indonesia yaitu di daerah kota atau kabupaten yang sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan 

Terbatas.  

b. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan Terbatas 

Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 2 UUPT 

terbaru yang mana dalam Pasal tersebut mengatur antara lain tidak boleh melanggar Undang-

Undang, bertentangan dengan ketertiban umum, maupun kesusilaan. Maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha tersebut dicantumkan di dalam Anggaran Dasar diatur dalam Pasal 18 UUPT 

terbaru.  

c. Jangka waktu berdiri sebuah Perseroan Terbatas 

Jangka waktu berdiri sebuah Perseroan Terbatas dapat didirikan untuk jangka waktu 

terbatas atau tidak terbatas seperti disebutkan dalam Pasal 6 UUPT terbaru dan dicantumkan 

dalam Anggaran Dasar. Apabila jangka waktu terbatas maka ada batasan waktu yang 



dikehendaki pendiri, kemudian apabila jangka waktu tersebut habis maka setelah itu Perseroan 

Terbatas bubar jika tidak diperpanjang lagi. Sedangkan Perseroan Terbatas yang tidak memiliki 

batas waktu akan berlangsung terus sampai pemegang saham tidak membubarkannya. Jika 

diartikan dalam arti sempit, konsekuensinya perseroan harus bubar jika tidak diperpanjang 

melalui perubahan Anggaran Dasar.
56

 Perubahan Anggaran Dasar ini berisikan mengenai 

perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, seperti perubahan direksi, 

perubahan modal, dan sebagainya. 

d. Permodalan  

Permodalan dalam Perseroan Terbatas terdapat tiga jenis yaitu modal dasar, modal 

ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Pasal 32 UUPT terbaru modal dasar PT sekurang-

kurangnya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang seluruhnya terbagi-bagi atas saham. 

      

Menurut Pasal 33 UUPT terbaru pada saat pendirian paling sedikit 25% (dua lupuh lima 

persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Jadi modal yang disetor sama 

jumlahnya dengan modal ditempatkan. Dalam perjalanannya modal dapat ditambah sesuai 

dengan kebutuhannya, dan sebaliknya dapat dikurangi sampai batas minimal tersebut apabila 

dipandang perlu. Penambahan dan pengurangan modal dilakukan melalui RUPS. Penyetoran atas 

modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lainnya misalnya tanah, gedung, 

dan sebagainya seperti diatur pada Pasal 34 UUPT terbaru. Apabila penyetoran dilakukan dalam 

bentuk lain maka harus dilakukan penentuan berdasarkan nilai nominal wajar yang ditetapkan 

sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran 

saham dengan bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian Perseroan Terbatas 
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ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut. Sebaliknya hak tagih tidak 

dapat dikompensasikan dengan kewajiban penyetoran atas saham, kecuali disetujui oleh RUPS 

seperti diatur dalam Pasal 35 UUPT terbaru. 

Perseroan Terbatas harus mempunyai susunan organisasi yang membagi habis tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab di dalam Perseroan Terbatas. Disadari bahwa Perseroan 

Terbatas sebagai badan hukum itu adalah fiksi.
57

 Oleh karena itu tidak mungkin untuk bertindak 

sendiri. Pada dasarnya yang bertindak dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas adalah 

pengurus Perseroan Terbatas. Sehingga undang-undang mengisyaratkan supaya Perseroan 

Terbatas memiliki susunan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, UUPT terbaru menetapkan 

bahwa Perseroan Terbatas bebas untuk menentukan sebutan dan jumlah anggota direksi dan 

komisaris, tergantung pada perhitungan efisiensi dalam mencapai maksud dan tujuan serta dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Kemudian yang penting bagi hukum adalah kejelasan tentang 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalam kepengurusan Perseroan Terbatas termasuk 

pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan Terbatas seperti pemegang saham. 

UUPT terbaru dalam bertindak digerakkan oleh organ PT yang bergerak secara hierarki. 

UUPT terbaru memberikan tempat kepada RUPS dalam urutan pertama pada tiga organ 

perseroan. Kedua organ Perseroan Terbatas yang lain adalah Direksi dan Dewan Komisaris. 

Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut sistem hukum sipil (civil law system) 

menganut two tier management system dimana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan 

manajemen perusahaan dan Dewan Komisaris yang menjalankan manajemen perusahaan dan 

Dewan Komisaris bertugas mengawasi jalannya perusahaan oleh Direksi.
58

 Oleh karena itu, 

segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi harus atas persetujuan dari Dewan Komisaris. 
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Alasan RUPS sebagai organ yang paling tinggi dalam hierarki organ pada Perseroan 

Terbatas tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 

1 UUPT terbaru yang menjelaskan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan Terbatas 

tersebut. Sebagai pendiri Perseroan Terbatas dan sekaligus pemegang saham Perseroan Terbatas 

yang telah memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah 

sepatutnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan 

Perseroan Terbatas berada di tangan mereka melalui RUPS. Kemudian adapun alasan lain adalah 

mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh 

RUPS.  

RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

seperti yang diatur pada Pasal 75 ayat (1) UUPT terbaru menjelaskan “RUPS mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Kemudian Direksi seperti diatur 

dalam Pasal 1 angka 5 UUPT terbaru menjelaskan Direksi adalah “Organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Setelah itu syarat untuk 

menjadi anggota Direksi suatu PT yaitu orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan 

hukum seperti diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT terbaru. Kemudian organ perseroan 

selanjutnya adalah Dewan Komisaris seperti diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPT terbaru 

menjelaskan Dewan Komisaris adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

Direksi”.   



Saat menjalankan Perseroan Terbatas, Direksi selalu berpegang pada anggaran dasar 

Perseroan Terbatas, hasil-hasil notulen RUPS, dan peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang berlaku berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Anggaran dasar Perseroan Terbatas menjadi 

pedoman pokok dalam menjalankan Perseroan Terbatas yang tentunya harus dipegang teguh 

oleh setiap anggota Direksi. Hasil-hasil RUPS yang diambil sebagai keputusan untuk melengkapi 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada anggaran dasar juga dapat menjadi pedoman bagi 

Direksi. Karena Perseroan Terbatas merupakan bagian dari pembangunan nasional yang secara 

khusus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu semua peraturan 

hukum yang berkaitan dengan perseroan akan menjadi pedoman untuk Direksi. Oleh sebab itu 

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan Terbatas kepada RUPS. Setiap tahun 

pada waktu yang telah ditentukan RUPS meminta pertanggungjawaban Direksi atas segala 

sesuatu yang berkitan dengan Perseroan Terbatas. Ruang lingkup tanggung jawab Direksi adalah 

seluruh masalah yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan Terbatas untuk keberhasilan 

pencapaian terhadap tujuan Perseroan Terbatas tersebut. Secara hukum Direksi mewakili 

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan seperti diatur pada Pasal 97 dan 98 UUPT 

terbaru.      

Direksi mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan yang berarti bahwa direksi  

bertindak mewakili Perseroan Terbatas berkaitan dengan tuntutan hukum atau tuntutan hukum 

dengan pihak ketiga. Misalnya mengajukan tuntutan hak atas nama Perseroan Terbatas terhadap 

pihak ketiga atau memenuhi tuntutan kewajiban dari pihak ketiga terhadap perseroan. Direksi 

mewakili Perseroan Terbatas di luar pengadilan artinya bahwa Direksi yang mewakili perseroan 

dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, misalnya dalam hal Perseroan Terbatas 

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yang mana Direksi bertanggungjawab melakukan 



negosiasi sampai dengan penandatanganan persetujuan atau kontrak kerja sama dengan pihak 

rekanan tersebut.   

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya seperti yang diatur pada Pasal 97 ayat (3) 

UUPT terbaru, kecuali dapat dibuktikan seperti diatur pada Pasal 97 ayat (5) UUPT terbaru yang 

menjelaskan : 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan 

sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi selalu diawasi oleh para Dewan Komisaris. Selain 

melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga memberi nasehat (advice) kepada Direksi. 

Segala tugas pengawasan dan memberi nasehat (advice) oleh Dewan Komisaris kepada Direksi 

selalu berpedoman pada anggaran dasar, hasil-hasil notulen RUPS, dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Perseroan Terbatas. 

Berbicara mengenai tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Terbatas yang 

mana pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas sebatas modal yang dimilikinya. 

Tanggung jawab terbatas ini yang dicerminkan oleh kata “terbatas” pada nama badan usaha ini. 

Pasal 3 ayat (1) UUPT terbaru sebenarnya tidak menyebut kata terbatas dalam rumusan 

pertanggungjawaban pemegang saham tetapi membuat rumusan “Pemegang saham Perseroan 

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan rnelebihi saham yang dimiliki”. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan pertanggungjawaban dari pemegang saham sebatas terhadap modal yang 



dimiliki masing-masing kecuali dalam hal-hal tertentu sesuai yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) 

UUPT terbaru yang mengenyampingkan Pasal 3 ayat (1) UUPT terbaru diatas antara lain : 

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad 

buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, Yang mengakibatkan kekayaan 

Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 

Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 1 angka 3 UUPT terbaru 

yang mana mengatur “Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Tanggung jawab sosial 

yang lebih popular disebut dengan CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan suatu 

hal yang baru yang tidak terdapat dalam perundang-undangan sebelumnya. UUPT juga membuat 

aturan tentang pemeriksaan perseroan sehubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum 

baik yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris maupun oleh PT yang menimbulkan 

kerugian kepada Perseroan Terbatas itu sendiri, pemegang saham maupun pihak ketiga. 

Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan temuan data atau keterangan tentang perbuatan 

melanggar hukum beserta akibatnya.      

Berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan 

hukum Perseroan Terbatas dapat diakhiri kedudukannya sebagai subjek hukum melalui tata cara  

pembubaran. Menurut Pasal 142 UUPT, suatu Perseroan Terbatas bubar dikarenakan alasan-

alasan antara lain : 

a. Berdasarkan keputusan RUPS; 

b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalarn anggaran dasar telah berakhir; 

c. Berdasarkan penetapan pengadilan; 



d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar 

biaya kepailitan; 

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada ddam keadaan insolvensi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang; atau 

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan 

likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sebuah Perseroan Terbatas dapat mengakhiri kegiatannya sebagai sebuah perseroan badan 

hukum jika diputuskan demikian oleh RUPS. Sebagaimana dipaparkan dalam paragraph-paragraf 

sebelumnya, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi pada 

perseroan termasuk membubarkan Perseroan Terbatas. Usul mengenai pembubaran Perseroan 

Terbatas diajukan oleh Direksi kepada RUPS. Pembubaran perseroan kemudian diikuti oleh 

upaya likuidasi. Pengadilan negeri dapat membubarkan atau mengakhiri kegiatan Perseroan 

Terbatas atas permohonan dari : 

a. Kejaksaan karena perseroan melanggar umum atau perseroan melakukan perbuatan 

melanggar peraturan perundang-undangan; 

b. Pihak lain yang berkepentingan karena adanya cacat hukum pada akta pendirian 

perseroan; 

c. Pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak 

mungkin dilanjutkan.       

Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan untuk dilakukan likuidasi terhadap 

Perseroan Terbatas maka pengadilan menetapkan pembubaran perseroan dan sekaligus 

menetapkan penunjukan likuidator. Pembubaran sebuah perseroan dilanjutkan dengan tindakan 

likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan pada saat itu perseroan tersebut dalam 

upaya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator tidak dapat melangsungkan 

perbuatan hukum, kecuali sepanjang untuk kepentingan likuidasi. Pembubaran perseroan tidak 



serta merta mengakibatkan hapusnya status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan 

pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS. 

 

2.3.3 Sumber Pengaturan Hukum Perusahaan 

Seperti yang telah dipahami, hukum mengatur dan menjamin terlaksananya hak dan 

kewajiban dalam pergaulan masyarakat, baik hal tersebut bernuansa perorangan (pribadi atau 

private) ataupun yang bernuansa umum (bersama atau public). Hukum meliputi segala aspek 

hingga sampai dengan aspek-aspek perekonomian seperti perusahaan sebagai perwujudan ide 

manusia untuk meningkatkan kehidupannya.  

Sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam KUHD, Peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, Kebiasaan, dan Yurisprudensi. Adapun sumber utama hukum 

perusahaan adalah KUHD. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari 

lapangan perusahaan. Hukum dagang yang diatur dalam KUHD dan peraturan-peraturan lain di 

luar kodifikasi. Selain KUHD yang juga menjadi sumber hukum perusahaan adalah KUHPdt. 

KUHPdt merupakan hukum perdata merupakan hukum perdata umum, KUHD merupakan 

hukum perdata khusus.
59

 KUHD disebut sebagai hukum perdata khusus karena mengatur 

mengenai masalah mengenai niaga atau kegiatan perdagangan yang bertalian dengan KUHPdt.  

  

Hubungan antara kedua kodifikasi peraturan ini seperti genus (umum) dan specialis 

(khusus). Mengenai hubungan ini berkaitam dengan adegium Lex Specialis Derogat Legi 

Generalis yang dapat diartikan hukum atau peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan 

hukum atau peraturan yang lebih umum. Adegium di atas dirumuskan dalam Pasal 1 KUHD 

yang berbunyi “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab 
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ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang 

dibicarakan dalam kitab ini”. Setelah itu ada UUPT yang secara khusus mengatur mengenai 

Perseroan Terbatas. Meskipun dengan adanya aturan-aturan seperti tersebut di atas dalam 

praktek bisnis, kebiasaan biasanya dijadikan sumber hukum yang diikuti oleh para pengusaha. 

Dalam Undang-Undang tidak semua hal mengenai perusahaan diatur secara lengkap. Jika tidak 

ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha mengenai perbuatan 

perusahaan tertentu diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati.
60

 Tujuan yang telah 

disepakati oleh pihak-pihak ini dituangkan dalam suatu perjanjian. 

Selain kebiasaan, yurisprudensi juga menjadi sumber hukum yang menjadi dasar pedoman 

hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat keperdataan. Dalam yurisprudensi itu 

keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang diikuti oleh hakim lainnya dipandang sebagai 

dasar yang adil untuk menyelesaikan suatu kewajiban. Diharapkan melalui yurisprudensi hakim 

dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum lain, sehingga kekosongan hukum dapat 

diatasi dengan cepat dan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang berbisnis di Indonesia 

dapat terjamin. 

 

2.4 Konsep Tentang Perusahaan Grup 

2.4.1 Pengertian Tentang Perusahaan Grup 

Pada dewasa ini sangat banyak ditemukan grup-grup perusahaan. Perusahaan grup berada 

di bawah seorang atau sekelompok orang yang berpengaruh besar terhadap manajemen 

perusahaan. Komoditi yang menjadi andalan bisnisnya bermacam-macam, ada komoditi yang 

saling berhubungan, terintegrasi dari hulu ke hilir seperti perusahaan pabrik tepung terigu dengan 
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industri yang memproduksi mie.
61

 Ada juga perusahaan yang tidak berhubungan jenis 

produksinya, seperti usaha penerbitan dengan usaha pembuatan jalan tol, dan usaha perkebunan. 

Contoh grup-grup yang populer saat ini adalah Maspion Grup, Ciputra Grup, Bakri Brothers, dan 

Wijaya Tama Grup. 

Sejarah berdirinya grup perusahaan disini tidak jauh berbeda dengan grup-grup lainnya. 

Mereka merambah dalam bisnis kecil terlebih terdahulu kemudian melalui pengalaman-

pengalaman yang telah digeluti dalam bidang bisnis   berkembang semakin mapan yang pada 

akhirnya dapat menguasai bisnis komoditi. Semakin besarnya pangsa bisnis dan keinginan 

(business will) untuk melakukan ekspansi pada model bisnis-bisnis lain yang tentunya akan 

mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi secara tersendiri.    

Keberadaan perusahaan grup di Indonesia sudah ada sejak akhir abad ke sembilan 

belas.
62

  Oei Tiong Ham Concern merupakan perusahaan grup pertama di Indonesia bahkan yang 

pertama di Asia Tenggara.
63

 Perusahaan-perusahaan grup di Indonesia sebagaimana Oei Tiong 

Ham Concern berawal dari trading company, salah satunya perusahaan di Indonesia yang 

memulai perusahaan grup berawal dari trading company adalah Grup Astra.
64

 Perusahaan-

perusahaan grup di Indonesia terus ertumbuh secara ekspansif yang mendorong perusahaan-

perusahaan grup besar di Indonesia memiliki struktur yang semakin kompleks dan rumit. 

Keberadaan perusahaan grup di Indonesia menjadi pokok pembicaraan yang menarik mengingat 

pengakuannya secara yuridis terhadap status badan hukum dan eksistensi kemudian pergerakan 

struktur organisasinya tidak diatur oleh hukum yang berkaitan dengan perseroan karena dalam 
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hal ini masih dipergunakan pendekatan perseroan tunggal terhadap perusahaan-perusahaan yang 

menjadi anggota perusahaan grup.  

Keterkaitan diantara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup tidak 

menghapus kemandirian yuridis status badan hukum masing-masing perusahaan tersebut, 

terdapat holding atau parent company yang menjadi instruktur dari masing-masing perusahaan 

lainnya. Apabila pandangan hukum disandingkan dengan pandangan ekonomi maka akan ada 

perbedaan pandangan di antara keduanya. Pandangan hukum menjawab kontruksi perusahaan 

grup merupakan suatu entitas terpisah  yang mandiri sedangkan dalam pandangan ekonomi maka 

konstruksi perusahaan grup tersebut merupakan satu kesatuan ekonomi.   

 Terdapat beberapa sarjana yang memberikan definisi mengenai perusahaan grup antara 

lain dari Ludwigg Raiser memberikan definisi dari perusahaan grup sebagaimana dikutip oleh 

Dine yaitu “Polaritas  die konzernbildung als gegenstad rechts ind 

wirtschaftswissenschaftlicher”
65

 yang dapat diartikan merupakan polaritas dari pluralitas 

diantara anggota perusahaan grup yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dari 

keseluruhan perusahaan grup. Menurut Emmy Simanjuntak menyatakan perusahaan grup adalah 

bentuk jamak yuridis dengan kesatuan ekonomi.
66

 Emmy Simanjuntak menyatakan bahwa 

perusahaan grup merupakan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang 

kemudian membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu 

perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
67

 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan grup dikonstruksikan oleh adanya keterkaitan yang terjadi diantara perusahaan induk 

dan perusahaan anak yang masing-masing berbadan hukum mandiri dengan implikasi induk 
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perusahaan memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan 

dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi untuk 

mewujudkan kepentingan perusahaan grup. 

Pandangan yang berbeda mengenai konsep perusahaan grup menggunakan sudut pandang 

adanya dominasi perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Konsepsi perusahaan grup ini 

menjadi dasar pengaturan perusahaan grup dalam Aktiengesetz di Jerman. Melalui perjanjian 

kontraktual atau beherrschungsverstai yang bersifat sukarela, maka terjadi keterkaitan 

perusahaan induk dan perusahaan anak dalam konstruksi perusahaan grup sebagai relasi antara 

perusahaan pengendali dengan perusahaan yang dikendalikan.  

Pembentukan perusahaan grup menimbulkan sebuah perusahaan yang menguasai 

biasanya dikarenakan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas serta melibatkan diri dalam 

kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan dirinya sendiri.  Hal demikian juga terjadi di 

Amerika, menurut Verrnon A. Muselman dan John H. Jackson beberapa perusahaan yang 

berkuasa memiliki semua hak pemungutan suara dari cabang-cabangnya.
68

 Sebagai contoh PT A 

memiliki mayoritas saham di PT B yang tentu saja  PT A disini menanamkan modalnya di PT B 

dengan tujuan memperoleh keutungan yang diperoleh dari deviden, agar mendapatkan 

keuntungan tentunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PT B harus tepat sasaran dan 

tidak boleh salah. Gar memberikan keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan PT B yang ditempuh 

tepat sasaran, maka mau tidak mau PT A harus ikut mengurus PT B. Dengan mengikut sertakan 

dirinya dalam mengurus PT B, maka PT A dapat memastikan akan memperoleh keuntungan 

apabila pada tahun penutupan diperoleh laba.  
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Tidak jarang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas justru 

menekan kepentingan-kepentingan para pemegang saham minoritas, kreditur, dan karyawan 

perusahaan anak, karena pemegang saham mayoritas tentu saja akan mementingkan keuntungan 

pribadi. Oleh karena itu, ada perusahaan-perusahaan yang memiliki kurang dari setengah saham 

keseluruhan menggunakan wakil-wakil pimpinan yang kokoh, untuk mempertahankan 

pengendalian atas direktur-direktur dari cabang perusahaan.
69

 Dalam hal ini, walaupun 

pemegang saham mayoritas memegang peranan krusial dalam pengambilan suatu keputusan, 

pemegang saham minoritas masih memiliki upaya agar keputusan yang diambil oleh pemegang 

saham mayoritas tidak merugikan pemegang saham minoritas di kemudian hari, dengan cara 

meletakan orang-orang yang memang mampu dan dapat dipercaya untuk menjalankan 

perusahaan.   

 

2.4.2 Pengertian Tentang Perusahaan Induk 

Seperti yang dipahami pada paragraf sebelumnya bahwa UUPT terdahulu hingga UUPT 

saat ini tidak memberikan pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi perusahaan grup tetapi di 

dalamnya secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi munculnya realitas kelembagaan 

perusahaan grup melalui ketentuan yang memberikan kesempatan kepada suatu perseroan 

melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham pada perseroan lain sehingga berakibat 

terhadap lahirnya keterkaitan perseroan induk dan perseroan anak. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perusahaan induk memiliki keleluasaan untuk 

menjadi pimpinan sentral dalam mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan anak dalam suatu 

kesatuan ekonomi di bawah komando perusahaan induk. Pimpinan sentral ini menggambarkan 

suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan 

                                                           
69

Ibid 



pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak 

perusahaan lain.
70

 Atas kewenangan tersebut dimana perusahaan induk dapat mengendalikan 

perusahaan anak dianggap dapat menjalankan fungsi sebagai holding company dalam konstruksi 

paradigm bisnis yang dibentuk. 

Mengacu kepada terminologi yang digunakan pada Public Utility Holding Company Act 

di Amerika Serikat memberikan definisi mengenai “holding company adalah a corporation 

formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority 

of their voting capital stock. In common usage, the term is applied to any corporation which does 

in fact control other corporation commonly referred to as subsidiaries”. Jika diartikan paragraf 

di atas dijelaskan sebuah perusahaan yang dibentuk dengan tujuan mengendalikan perusahaan 

lain berdasarkan kepemilikan mayoritas saham modal yang berpengaruh pada hak suara mereka. 

Dalam penggunaan umum, istilah ini diterapkan untuk setiap perusahaan yang tidak dalam 

kendali, kenyataannya perusahaan lain yang sahamnya dimiliki oleh sebuah perusahaan sering 

disebut sebagai anak perusahaan. 

Sementara itu Ray August menyatakan bahwa “holding company is a company owned by 

the parent company or some parent company tasked to oversee, coordinate, and control the 

business activities of its subsidiaries.”
71

 Apabila diartikan paragraph di atas dapat berarti 

perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas 

untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan anaknya. 

Pengertian seperti ini juga dikemukakan oleh Bryan A. Garner yaitu “holding company is a 

company set up to control the other company is usually to limit its role to control and manage 
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the managerial stock”.
72

 Apabila diartikan paragraf di atas berarti suatu perusahaan yang 

dibentuk dengan tujuan untuk melakukan control terhadap perusahaan lainnya biasanya 

membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.    

Pengertian holding company di atas menunjuk kepada investment  holding company 

karena peranan perusahaan induk yaitu mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan 

kegiatan usaha perusahaan-perusahaan anaknya saja. Ratnawati Prasodjo menyatakan bahwa 

UUPT tidak mengenal kepemilikan saham atau investasi di perusahaan lain sebagai bentuk 

usaha.
73

 Hal ini diperkuat oleh adanya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada ketentuan 

Pasal 2 UUPT  menjadi syarat wajib  bagi suatu perseroan sehingga investment holding company 

tidak dapat dianggap sebagai suatu kegiatan usaha. 

Perusahaan Induk adalah perusahaan yang berbentuk PT yang menjalankan pimpinan 

sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, 

sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.
74

 Sulistiowati pada 

definisi ini melakukan pemisahan pengertian antara Parent Company dengan Holding Company. 

Kemudian Yahya Harahap tidak memisahkan antara Parent Company dengan Holding Company 

berdasarkan pendapatnya yaitu Parent atau Holding Company merupakan penciptaan perseroan 

yang khusus disiapkan memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa 

maupun dengan “kontrol” yang nyata (without or with actual control).
75

 Memperhatikan hal di 

atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terdapat golongan ahli yang menyatakan bahwa 

Parent Company dan Holding Company merupakan suatu hal yang berbeda dan ada juga yang 

berpendapat bahwa Parent Company dan Holding Company adalah sama. 
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2.4.3 Pengertian Tentang Anak Perusahaan  

        Menurut UUPT terdahulu anak perusahaan yaitu : 

Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan 

lainnya yang terjadi karena : (1) Lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki 

oleh induk perusahaannya, (2) Lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS 

dikuasai oleh induk perusahaannya, dan atau (3) Kontrol atas jalannya perseroan, 

pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk 

perusahaannya. 

Vernon A. Musselman dan John H. Jackson memberikan definisi anak perusahaan adalah 

perseroan yang saham-sahamnya dikuasai oleh perseroan lain yang disebut Holding Company.
76

 

Perkataan lainnya pemegang saham mayoritas adalah holding company. 
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