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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya
penyusunan
tentang

Naskah

Persekutuan

Akademik
Perdata,

Rancangan

Undang-Undang

Persekutuan

Firma

Dan

didasarkan

pada

Persekutuan Komanditer dapat diselesaikan.
Penyusunan

Naskah

akademik

ini

Perdata,
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pemikiran penguatan pengaturan bagi badan usaha Persekutuan
Persekutuan

Firma

Dan

Persekutuan

Komanditer

dikarenakan sebagian besar peraturannya masih peninggalan
kolonial Belanda. Disamping itu, pengaturan ini diharapkan dapat
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memberi ketertiban maupun kepastian hukum bagi badan usaha
dalam perekonomian nasional, khususnya usaha

kecil dan

menengah.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, pengayaan materi

dilakukan dengan mengakomodasi materi Naskah Akademik RUU
tentang Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi, yang disusun oleh
BPHN Tahun 2009, dan mendapatkan masukan dari masyarakat
atau

stakeholder

dengan

yang dianggap memiliki kompetensi terkait

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma

Dan

Persekutuan Komanditer melalui kegiatan diskusi publik di
Surabaya dan Jakarta.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi

aktivitas pelaku ekonomi baik
sama.

perseorangan maupun bersama-

Aktivitasnya sangat luas dan hampir mempengaruhi

hn

seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat
dari situasi pasar dan volume perdagangan atau industri nasional
yang semakin besar, peningkatan pengetahuan dan teknologi yang
mengacu kearah modernisasi, dan pungutan pajak yang terbesar

bp

dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Disamping itu,
aktivitasnya menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para
pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa
keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
Pemerintah

selaku

regulator

telah

melaksanakan

pembangunan pada bidang ekonomi yang didukung dengan
tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat
mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan
ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha
berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah
peraturan tentang PerseroanTerbatas yang diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan untuk melindungi usaha kecil
dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha
nasional telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah.
Usaha kecil dan menengah (UKM)

merupakan bagian

integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya
belum mampu mewujudkan perannya secara optimal meskipun
telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

hn

Mikro, Kecil dan Menegah. Kesulitan modal, manajemen yang
tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM
mengembangkan diri terutama karena ketidak jelasan status
badan usaha UKM. Dan hingga ini, usaha

kecil dan menengah

bp

yang jumlahnya sangat banyak masih berbentuk badan usaha
seperti CV, Firma, persekutuan perdata, badan usaha perorangan
dan bentuk badan usaha lainnya.

Kebutuhan pengaturan atau perangkat hukum ini bukan

disebabkan oleh tidak adanya peraturan namun lebih dikarenakan
oleh peraturan yang ada (dalam KUHD dan KUHPerdata) masih
merupakan peninggalan kolonial Belanda, yaitu: Persekutuan
Perdata (Maatschap) masih diatur di dalam Bab Kedelapan, bagian
kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerd) dengan judul “Tentang Perseroan” (Pasal 1618 - Pasal
1652 KUHPerd). Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan,
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Firma

dan

Persekutuan

Komanditer

(commanditaire

vennootschap), atau lebih dikenal sebagai CV diatur di dalam bab
Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDag) dengan
judul “Tentang perseroan firma dan tentang perseroan secara
melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer” (Pasal 16 Pasal 35 KUHDag), sehingga relevansi pengaturannya sudah
kurang sesuai atau tidak up date dengan pesatnya perkembangan
kegiatan usaha di Indonesia saat ini.

hn

Disamping itu, hal yang perlu dipikirkan kecuali usaha
perorangan adalah badan usaha di Indonesia yang baru apakah
akan dipertahankan sebagai badan usaha bukan badan hukum
atau

dikembangkan
di

Belanda

badan

yang

bp

perkembangan

menjadi

hukum

sudah

mengingat

mengarah

pada

pembentukan badan usaha dalam bentuk badan hukum (NNBW).
Keuntungan dan pentingnya suatu badan usaha dalam bentuk
badan hukum dalam perolehan modal dan dalam kerja sama akan
sangat bermanfaat bagi pengembangan badan usaha Indonesia
pada era global.
Masalah

krusial

lain

yang

perlu

diperjelas

adalah

partnership, antara persekutuan perdata dengan firma.

Contoh

firma hukum (law firm) yang lebih cenderung sebagai persekutuan
perdata. Namun, tak ada pengaturan yang menyebut law firm
sebagai persekutuan perdata. Serta keinginan perubahan penting
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dalam

pengaturan

diperjelas.

CV,

agar

tanggung

jawab

para

sekutu

Demikian juga, pendaftaran dan jenis usaha yang

berbentuk CV, Firma, dan persekutuan perdata perlu diperjelas
pengaturan.
Memperhatikan hal tersebut, maka BPHN merasa perlu
untuk

membuat Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan

Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, agar
terwujud

peraturan

perundang-undangan

yang

baik

dan

hn

implementatif. Dan naskah akademik ini diharapkan juga sebagai
penyempurnaan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha di
luar PT dan Koperasi, yang disusun oleh BPHN (2009) dan
dijadikan bahan bagi penyempurnaan RUU

tentang Usaha

bp

Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum1 yang telah
dirubah menjadi RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma dan Persekutuan Komanditer.

B.

Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam Naskah Akademik RUU

tentang

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma

dan

Persekutuan Komanditer , yaitu sebagai berikut:

1

Ratnawati Prosodjo, RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan
Badan Hukum, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan
Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Di Hotel Kartika
Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007.

11

1.

Apa permasalahan pengaturan yang dihadapi Persekutuan
Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
dalam menunjang perekonomian nasional serta bagaimana
permasalahan tersebut dapat diatasi.

2.

Mengapa

perlu

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Komanditer sebagai dasar pemecahan masalah terkait?
3.

Apa

yang

menjadi

pertimbangan

atau

landasan

hn

filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan UndangUndang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Komanditer .
4.

Apa

sasaran

akan

jangkauan,

diwujudkan,

dan

bp

pengaturan,

yang

arah

ruang

lingkup

pengaturan

tentang

Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Komanditer .

C.

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah
Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Merumuskan

permasalahan

pengaturan

yang

dihadapi

Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
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Komanditer dalam menunjang perekonomian nasional serta
bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2.

Merumuskan Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang
tentang

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma

dan

Persekutuan Komanditer sebagai dasar pemecahan masalah
terkait.
3.

Merumuskan

pertimbangan

atau

landasan

filosofis,

sosiologis, yuridis bagi pembentukan Rancangan Undang-

hn

Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Komanditer.
4.

merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan,

jangkauan,

dan

arah

pengaturan

tentang

bp

Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Komanditer.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik

adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan
Rancangan

Undang-Undang

tentang

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

D.

Metode
Penyusunan Naskah Akademik di dasarkan pada hasil

kegiatan penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya
melalui metode normatif (kepustakaan) maupun metode empiris
13

(sosiolegal). Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Komanditer didasarkan atau dilakukan melalui studi
pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa
Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,
kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,
hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan
naskah akademik yang dimaksud. Dan, untuk mendapatkan data
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atau masukan dari para stakeholder (pemangku kepentingan),
pakar atau masyarakat, penyusunan naskah akademik ini
melakukan

dapat

sosialisasi atau diskusi (focus group discussion)

bp

sebanyak 2 kali, yaitu di Surabaya dan Jakarta.

E.

Jadwal Kegiatan

Kegiatan

Tim

Naskah

Akademik

ini

bekerja

selama

9 (sembilan) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:
No

BULAN

1.

Maret - April 2013

2.

Mei - Juni 2013

KEGIATAN
Pembahasan Proposal
Penyempurnaan Proposal dan
Pembagian Tugas

3.

Juli- Agustus 2013

Penyusunan Naskah

4.

September – Oktober 2013

Penyempurnaan Naskah
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Akademik.
5.

Nopember – Desember 2013

Konsinyasi konsep Laporan akhir

bp

hn

dan Penyampaian Laporan Akhir.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.

Kajian Teoritik
Pembentukan hukum baik suatu undang-undang atau

peraturan pemerintah harus dilandasi oleh suatu landasan teori
hukum

yang

menjadi

acuan

bagi

pembentukan

peraturan

hn

perundang-undangan tersebut. Berbicara mengenai teori hukum
berbicara tentang hukum. Teori hukum adalah teorinya ilmu
hukum. Ilmu hukum sebagai suatu pola kegiatan berpikir untuk
mempelajari hukum secara luas melebihi hokum positif.

bp

Karena objeknya hukum positif atau praktik hukum, yang

terdiri dari

norma serta penyelesaian masalah-masalah hukum

konkret, maka ilmu hukum bersifat normatif dan mengandung
nilai, serta bersifat praktis konkret. Jadi, ilmu hukum adalah
ajaran hukum (rechtsleer) yang mempelajari hukum positif.
Sedangkan hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang
menentukan

bagaimana

suatu

kehidupan

bersama

atau

masyarakat tertentu diatur, dan bagaimana seyogyanya orang itu
berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat, atau
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sebaliknya.

Jadi, teori hukum digunakan untuk menyelesaikan

2

masalah-masalah

hukum

positif

tertentu

yang

mendasar,

misalnya Schutznormtheorie, imputationtheory, teori-teori tentang
saat terjadinya kata sepakat, risiko, mengikatnya perjanjian,
kesesatan, dan sebagainya.
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Oleh karena itu diperlukan teori sebagai asas dan dasar
hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Teori dapat
juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.4 Jadi, dalam
suatu

perundang-undangan

diperlukan

hn

pembentukan

teori

hukum, ilmu hukum dan substansi hukum agar hukum yang
dibuat selain berada di atas kebutuhan manusia, juga bermanfaat
dan dapat diterima masyarakat.

bp

Teori hukum menghadapi suatu pengecekan realita setiap

hari jika diterapkan dalam praktek. Sebagai hasil hubungan
antara

hukum

dan

kehidupan

nyata,

hukum

dapat

juga

memberikan informasi yang bernilai tentang perilaku orang dan
perusahaan dan bagaimana masyarakat bekerja.5 Oleh karena itu

teori hukum perusahaan dengan teori badan hukum perusahaan

2

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2011, hal. 3

3

Ibid. hal. 4

4

Ibid., hal. 5

5

Petry Maentysaari, Organizing the Firm: Theories of Commercial Law, Corporate
Governance and Corporate Law, Finland: Springer-Verlag, 2012, hal. 57
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harus dibedakan.6

Suatu teori hukum perusahaan dapat mencari

untuk mendefinisikan hukum perusahaan. Oleh karena itu ada
perusahaan yang berbentuk badan hukum dan yang tidak
berbentuk badan hukum.
1. Teori Badan Hukum
Untuk menjelaskan apa itu badan hukum dan perusahaan
perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai subjek hukum. Subjek

subjek

hn

hukum secara alamiah adalah orang perorang (persoon). Istilah
hukum

rechtsubject

berasal

atau

law

dari

of

terjemahan

subject

(Inggris).

bahasa

Belanda

Dalam

hukum,

perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di
Secara umum rechtssubject diartikan sebagai

bp

dalam hukum.7

pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan
hukum.8

Jadi, selain orang sebagai subjek hukum telah nampak

pula

dalam

di

hukum

ikut

sertanya

badan-badan

atau

perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan

melakukan

perbuatan-perbuatan

hukum

seperti

seorang

manusia.9

6

Ibid, hal. 58

7

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hal. 19

8

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana,
2008, hal. 40

9

Subekti, Op. Cit., hal. 21
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Badan-badan

atau

perkumpulan-perkumpulan

menjadi

subjek hukum diawali oleh gagasan dari Otto von Gierke yang
mengkritik teori fiksi dari Friedrich Karl von Savigny. Friedrich
Karl von Savigny mengatakan bahwa hanya orang yang dapat
menjadi subjek hukum, karena mempunyai kehendak dan diberi
hak dan kewajiban sebagai manusia yang mempunyai pikiran akal
sehat. Sedangkan badan usaha tidak mempunyai kehendak
walaupun direpresentasikan oleh orang yang duduk dalam organ

hn

perusahaan tersebut, karena keberadaan badan usaha sebagai
subjek hukum karena diberikan oleh pejabat yang berwenang atau
negara. Oleh karena itu Friedrich Karl von Savigny menyebut hal
sesuatu yang fiksi, karena badan hukum tidak punya jiwa, tidak

bp

punya pernyataan pikiran dan tidak punya misi 10 dan akhirnya

terkenal menjadi teori fiksi. Badan hukum itu sesungguhnya
adalah

sesuatu

yang

tidak

ada,

tetapi

orang

yang

menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang
dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan
hukum ini bila bertindak harus dengan perantaraan wakilnya
yaitu alat perlengkapan badan hukum tersebut, seperti Direktur
atau pengurus lainnya.11 Akan tetapi Otto von Gierke berpendapat

bahwa badan hukum adalah sesesuatu yang riil bukan abstrak
10

Ron Harris, The Transplantation of the Legal Discourse, Washington and Lee Law
Review, Vol. 63 Issue 4, 2006, hal. 1429

11

Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., hal. 49
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atau fiksi, karena badan hukum dapat menyatakan kehendaknya
sendiri

dan

melakukan

perbuatan

hukum

melalui

organ

perusahaan tersebut, yaitu melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), direktur dan pengurus lainnya. Oleh karena itu hal
ini disebut teori organ.12
Oleh karena badan hukum sebagai subjek hukum yang
mempunyai kedudukan sama seperti orang yang mempunyai hak
dan kewajiban, maka badan hukum juga mempunyai harta

memenuhi

hn

kekayaan. Dengan harta kekayaan tersebut badan hukum dapat
kewajibannya-kewajibannya

kepada

pihak

ketiga.

Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan orang yang
mendirikan badan hukum atau perusahaan yang dipisahkan dari

bp

harta kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada
badan hukum atau perusahaan tersebut, misalnya;

Perseroan

Terbatas, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan
sebagainya. Hal ini dinamakan teori harta kekayaan bertujuan
(doel vermoegenstheorie) yang diprakarsai oleh Brinz dan Van der

Heijden dari Belanda.13
Selain tiga teori yang disebut sebelumnya ada dua teori lagi
yang sering dibahas dalam mendiskusikan badan hukum, yaitu
propriete collectief theory atau disebut juga Gesammenlijke

12

Ibid.

13

Ibid.
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Eigendoms Theorie. Menurut teori ini hak dan kewajiban para
anggota badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban
para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah
kepunyaan bersama-sama anggotanya. Oleh karena itu badan
hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Teori ini diajarkan oleh
Planiol, Star-Busman, dan Molengraaf.

14

Teori kenyataan yuridis (Juridische Realiterisleer Theorie)
menyatakan bahwa badan hukum adalah merupakan sesuatu

hn

yang konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan sesuatu
khayalan, melainkan sesuatu kenyataan yuridis. Dengan kata lain,
menurut teori ini, badan hukum dipersamakan dengan manusia
adalah suatu realita yuridis, yaitu fakta yang diciptakan oleh

bp

hukum. Dengan demikian menurut teori ini ini untuk menjadi
suatu

badan

hukum,

badan/organisasi/perkumpulan

harus

memenuhi persyaratan antara lain:15
a.

mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan
anggota-anggotanya;

b.

Disahkan oleh yang berwenang;

c.

Mempunyai tujuan.
Dari beberapa teori badan hukum disebuat diatas dapat

dipahami
14

Ibid., hal. 50

15

Ibid., hal. 51

bahwa

badan

hukum

dapat

bekecimpung

dalam

21

pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa
pengecualian.
Penolakan Zeylemaker atas pandangan Eggens,16 yang
bertitik

tolak

dari

pendapat

bahwa

badan

hukum

harus

mempunyai kekayaan dan pertanggungjawaban yang terpisah
merupakan pendapat yang kurang tepat. Dengan pendapat ini
seolah-olah hanya PT semata yang merupakan badan hukum dan
tidak memberikan peluang bagi jenis persekutuan yang lain.

hn

Pandangan HMN Purwosutjipto paralel dengan Eggens, bahkan
lebih tegas karena ia menyatakan bahwa unsur meteriil dalam
lembaga firma telah terpenuhi. Tinggal syarat formilnya saja yaitu
“pengesahan dari pemerintah”.17 Maksudnya, firma sebagai badan

bp

hukum hanya bergantung penegasan dari undang-undang.

18

Terkait soal kebadanhukuman ini, lebih jauh Wirjono

Projodikoro mengemukakan bahwa kriteria badan hukum terletak
pada kebutuhan masyarakat dan ketentuan undang-undang.

Mengenai kebutuhan masyarakat perlu pengkajian lebih jauh,
apakah masyarakat dunia usaha memandang adanya kebutuhan

16

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk
Perusahaan), Djambatan, Jakarta, 2007., h. 63-64.

17

Ibid., h. 66.

18

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, h. 95.
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tentang hal ini, terutama dikaitkan dengan kepastian hukum
dalam berusaha.19
Perseroan (maatschap) dengan tanggung
(Limited Liability Partnership disingkat LLP)

jawab

terbatas

20

Tanggung gugat merupakan masalah yang krusial pada
suatu

bentuk

usaha.

Oleh

Wessels21

diusulkan

untuk

mendasarkan pada ketentuan Pasal 6:110 BW bentuk maatschap
diberi kemungkinan untuk membatasi tanggung gugat yang

hn

diwajibkan oleh undang-undang yakni membatasi kerugian yang
menurut kelayakan jauh melampaui ganti rugi yang dapat ditutup
oleh asuransi, ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.
Beliau memberi contoh bahwa pada kertas surat suatu kantor

bp

pengacara di Nederland dibubuhkan catatan:

“Semua pekerjaan yang diterima dan dikerjakan dilakukan
dengan ketentuan bahwa tanggung gugat dibatasi sejauh
ditanggung oleh asuransi yang diwajibkan terhadap tanggung
gugat melakukan pekerjaan (beroepsaansprakelijkheid)”. 22
Latar belakang dari bentuk LLP adalah menciptakan adanya

kemungkinan membatasi tanggung gugat terhadap ganti rugi
19

Y. Sogar Simamora dalam Seminar tentang “Problematika dan Perspektif Badanbadan Usaha di Luar Perseroan Terbatas”, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Rabu 17 Oktober 2012, Hotel Putri Gunung, Bandung.  Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.

20

Dr. Herlien Budiono, S.H. Makalah pada Seminar Tentang Problematika dan Perspektif
Badan-Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas, Hotel Putri Gunung, LembangBandung, 17 Oktober 2012.

21

Makalah B.Wessels, Is Nederland toe aan een PMBA, Praktijk-Maatschap met
Beperkte Aanspraakelijkheid, pada Studieochtend oleh KNB “Naar een
vereenvoudigde BV”, 6 Mei 2003.

22

Di lingkungan pengacara telah ada Verordening op de praktijkrechtspersoon (1972)
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diluar proporsi. Dengan cara pembatasan tanggung gugat ini
berakibat, bahwa kesalahan yang dibuat oleh rekan/sekutu tidak
akan membebani rekan/sekutu lainnya dan idealnya adalah
tanggung gugat tidak akan melampaui ganti rugi sesuai dengan
kepatutan/kelayakan yang dapat ditutup asuransi. LLP dikenal di
Negara-negara

Anglo-Amerika

tetapi

telah

diikuti

pula

oleh

Jerman. Diusulkan oleh Wessels untuk menyesuaikan ketentuan

LLP.

hn

mengenai BV (Besloten vennootschap = PT di Indonesia) dengan

2. Badan Usaha

Landasan teori badan usaha ini adalah bertitik tolak dari

bp

adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh baik perorangan
maupun sekolompok orang yang menjalankan kegiatan ekonomi
untuk mendapatkan keuntungan. Hukum perusahaan adalah
kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata
kerja perusahaan, mulai dari pendiriannya, cara pendiriannya dan
pelaksanaan kegiatan badan usaha tersebut. Dalam kaitan ini
hukum
berikut.

perusahaan

menganut

beberapa

asas-asas

sebagai

Sebagaimana terdapat dalam prinsip hukum perdata

mengatur hubungan antara perorangan dengan perorangan dan
atau antara perorangan dengan badan usaha atau antara badan
usaha dengan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

24

maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Prinisip dasar
hukum perdata adalah adanya kebebasan kepada setiap orang
atau badan usaha untuk melakukan perjanjian yang disebut
dengan kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Apa yang
telah disepakati para pihak sepanjang memenuhi syarat-syarat
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
maka perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi

hn

para pihak, apa yang disebut dengan Pacta Sunt Servanda.
3. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap kegiatan keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan

bp

dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya
sendiri. Menurut Pasal 1 huruf a UU No. 3/1982 tentang Daftar
Wajib Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan
memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Pasal 1 angka 1 UU
No. 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan, 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

25

hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a UU No. 3/1982 dan
Pasal 1 angka 1 UU No. 8/1997 di atas, dapat disimpulkan bahwa
sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi
unsur-unsur di bawah ini:
a.

Bentuk

usaha,

baik

yang

dijalankan

secara

orang

perseorangan atau badan usaha;
Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan

c.

Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

hn

b.

Jadi, unsur utama perusahaan disini adalah bahwa kegiatan

bp

usahanya dilakukan secara terus menerus baik yang dilakukan
oleh orang perorang maupun badan usaha, baik badan usaha
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
Perusahaan

yang

berbentuk

badan

hukum

adalah

seperti

Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum (Perum), Yayasan dan
Koperasi. Semua ini sudah diatur dalam suatu undang-undang
masing-masing, yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang-udang No. 16 tahun 2001 tenang Yayasan dan
Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Sedangkan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum
belum diatur oleh suatu undang-undang. Bentuk-bentuk badan
26

usaha

yang

perusahaan

tidak
dagang,

berbentuk

badan

perkumpulan,

hukum

antara

persekutuan

persekutuan firma dan pesekutuan komanditer.

lain,

perdata,

Badan usaha

yang berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma dan
persekutuan komanditer akan dijelaskan pada bagian B dibawah
ini.

Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Persekutuan
Perdata,
Persekutuan
Firma
dan
Persekutuan
Komanditer

hn

B.

Selain itu, dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan
juga teknis penyusunan undang-undang serta asas-asas dan
tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Menurut A. Hamid

bp

Attamimi bahwa pembentukan hukum terutama yang berbentuk
peraturan

perundang-undangan

bukanlah

sekedar

teknik

menyusun secara sistematik bahan-bahan yang terkumpul dalam
rumusan normatif. Pembentuk hukum yang baik, harus memiliki
berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas
tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan,
asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Lebih lanjut
A. Hamid Attamimi mengatakan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan Indonesia yang patut memiliki:
1.
23

23

Cita hukum Indonesia;
Sebagaimana dikutif oleh Maria Farida
undangan,Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 256

Indriati

S.,

Ilmu

Perundang
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2.

asas negara berdasar asas hukum dan asas pemerintahan
berdasar sistem konstitusi;

3.

Asas-asas

lainnya.

Asas-asas

pembentukan

peraturan

perundang-undangan yang patut tersebut cenderung di bagi
oleh A. Hamid Attamimi menjadi asas-asas formal dan asasasas materiil.
Asas-asas formal, dengan perincian sebagai berikut:24
a. asas tujuan yang jelas;

hn

b. asas perlunya pengaturan;

c. asas organ/lembaga yang tepat;
d. asas materi muatan yang tepat;
e. asas dapat dilaksanakan; dan
asas dapat dikenalinya.

bp

f.

Asas-asas material, dengan perincian sebagai berikut: 25
a. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma
fundamental negara;

b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas
hukum; dan
d. asas

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

pemerintahan

berdasar sistem konstitusi.

24

Ibid.

25

Ibid.
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Menurut Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang meliputi:
kejelasan tujuan;

2.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

3.

kesesuaian antara jenis, hirarkhi, dan materi muatan;

4.

dapat dilaksanakan;

5.

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6.

kejelasan rumusan; dan

7.

keterbukaan.

hn

1.

bp

Jadi, unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5
UU No. 12 tahun 2011 tersebut dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan

harus

perundang-perundangan

dipenuhi

tersebut

supaya

dapat

peraturan

dilaksanakan

berguna bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu,

dan
dalam

proses pembentukan undang-undang perlu juga diperhatikan
dasar hukum pembentukan suatu undang-undang atau peraturan
perundang-undangan

yang

lain

yang

menjadi

landasannya.

Artinya hirarkhi perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 harus ditaati.26 Undang-undang

26

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan
perundang-undangan adalah: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
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yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undangundang yang lebih tinggi dan setiap peraturan perundangundangan

harus

ada

landasan

hukumnya

yang

mendasari

dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan oleh Maria Farida
Indrati S.27 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik, yang

ketentuan-ketentuan didalamnya merupakan
yang

selaras,

serasi

dan

sesuai

hn

rumusan-rumusan

dengan

berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik
yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang
setingkat (yang bersifat horizontal) maupun antara peraturan yang

bp

lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertical
atau hirarkhi).

Peraturan

perundang-undangan

setelah

diundangkan

menjadi hukum normatif (hukum positif). Undang-undang sebagai
hukum normatif harus ditaati oleh masyarakat. Jadi, hukum
harus ditaati oleh sejumlah besar perusahaan-perusahaan yang
nyata dan orang yang nyata. Isinya seharusnya dapat diprediksi
dan dianggap suatu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Tahun 1945; b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c.
Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.
27

Maria Farida Indrati S., Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dalam Proceeding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional:
Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: The Habibie
Centre dan Hanns Seidel Foundation Jakarta, hal. 61
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(masuk akal). Ini artinya bahwa hukum dan teori hukum
cenderung konservatif.
rancangan
persekutuan

Oleh karena itu dalam pembentukan

undang-undang
perdata,

perseroan,

persekutan

firma

dan
dan

khususnya
persekutan

komanditer diperlukan teori (naskah akademis) dan asas-asasnya
yang akan dijelaskan dibawah ini.
1. Asas Hukum Dalam Hukum Perusahaan

hn

Secara umum, istilah “asas” dalam Bahasa Inggris sepadan
dengan istilah “principle”. Dalam Black’s Law Dictionary, principle
ditafsirkan sebagai :

bp

“a fundamental truth or doctrine, as law; a comprehensive rule
ordoctrine which furnishes or origin for others; a settled rule of
action, procedure or legal determination. A truth or proposition so
clear so it cannot be proved or contradicted unless as a proposition
which still clearer. That which constitute the essence of a body or its
constituent parts”. 28
Dari pendapat di atas, asas memiliki beberapa pengertian, yaitu :

a.

A fundamental truth or doctrine, as law; (sebuah doktrin atau
kebenaran mendasar yang diterima sebagai hukum);

b.

A comprehensive rule or doctrine which furnishes or origin for
others;

(sebuah

aturan

atau

doktrin

yang

menyeluruh

yangmenjadi sumber bagi aturan atau doktrin lainnya);

28

Black, Henry Campbell,Black’s Law Dictionary,West Publishing. Co, St. Paul Minn,
sixth edition,1990, hlm. 1193.
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c.

A

settled

rule

of

action,

procedure

or

legal

determination. (sebuah aturan bertindak yang telah mapan
berupa prosedur atau ketentuan-ketentuan hukum yang
sangat menentukan/menjadi acuan).
Masih dari pendapat di atas, kebenaran atau proposisi
dalam asas begitu jelas sehingga tidak dapat (perlu) dibuktikan
atau dipertentangkan kecuali sebagai sebuah proposisi yang masih
belum jelas. Asas hukumlah yang mendasari esensi dari sebuah

hn

lembaga atau bagian-bagiannya.

Sudikno Mertokusumo (berdasarkan pendapat Bellefroid,
van

Eikema

Hommes,

The

Liang

Gie

dan

P.

Scholten),

bp

menyimpulkan bahwa :

“Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukanlah peraturan
hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang
konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum
yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan
dengan

mencari

tersebut”.

29

sifat-sifat

umum

dalam

peraturan

konkrit

29

Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum,
Yogyakarta, cetakanketiga, 2002, hlm. 34.

Suatu

Pengantar,Penerbit

Liberty,
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Senada
mengatakan

dengan
bahwa

pendapat
asas

di

hukum

atas,

Satjipto

merupakan

Rahardjo

”jantungnya”

peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai ratio legis, yang
akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan
hukum.30
Dengan demikian, asas hukum bukanlah peraturan yang
bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas
kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah

hn

hukum yang terjelma dalam hukum positif. Begitu pula dalam
sistem hukum perusahaan, sistem hukum yang dibangun tidak
terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya sebagai ratio
legis dari sistem tersebut.

bp

Hukum Perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang

tata kerja perusahaan, dari mulai pendirian, cara mendirikan dan
pelaksanaan

suatu

badan

usaha.

Dalam

pratik

hukum

perusahaan, badan usaha dapat dikenal dengan badan usaha
berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.
Pentingnya asas bagi tata hukum perusahaan untuk memberikan
penguatan terhadap pembentukan hukum badan usaha.
Apabila dikaji secara komprehensif, dalam sistem hukum
perusahaan Indonesia terdapat asas-asas hukum yang dijadikan

30

Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996,,hlm.
45-47

33

dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku. Asas-asas
tersebut seperti akan dijelaskan di bawah ini.

a.

Asas-asas Hukum Perjanjian
Asas

ini

dapat

ditemukan

dalam

pengertian

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang
berbadan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan

Terbatas

Pasal

1

hn

tentang

ayat

(1)

disebutkan bahwa : “Perseroan terbatas adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan

perjanjian....dst”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa PT

bp

sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dengan adanya perjanjian
para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk
anggaran dasar perseroan terbatas maka berlakulah asas-asas
hukum

perjanjian

dalam

pendirian,

pelaksanaan

perseroan

tersebut. Asas hukum perikatan nasional adalah sebagai berikut:31
1. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap
orang yang akan mengadakan

31

perjanjian akan

Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985
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memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka
dibelakang hari.
2. Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa
subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama
lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit,

hn

agama, dan ras.

3. Asas Kesimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

bp

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi
dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula
kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan
itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian
hukum.

Kepastian

ini

terungkap

dari

kekuatan

mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang
bagi yang membuatnya.
5. Asas Moralitas
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Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut
hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang
melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang
bersangkutan

mempunyai

kewajiban

hukum

untuk

meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah
satu

faktor

yang

memberikan

motivasi

pada

yang

hn

bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah
didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati
nuraninya.

6. Asas Kepatutan

bp

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata
Asas

ini

berkaitan

dengan

ketentuan

mengenai

isi

perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan
sifat perjanjiannya.

7. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara
tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut
kebiasaan lazim diikuti.
8. Asas Perlindungan
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Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara
debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum.
Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah
pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang
lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari
para pihak dalam menentukan dan membuat suatu
kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan
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asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus
diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga
tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan
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terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.
b.

Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menngharuskan suatu

badan usaha mempunyai tempat kedudukan yang biasanya
disebutkan dalam akta pendirian tempat kedudukan (domisili) ini
berfungsi sekaligus sebagai kantor pusat suatu badan usaha.
Domisili

atau

tempat

kedudukan

badan

usaha

ini

untuk

mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan
hukum dengan pihak lain.
c.

Asas Kekeluargaan

37

Asas

kekeluargaan

ini

merupakan

suatu

asas

yang

dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33
ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan
bahwa

dalam

melakukan

pengurusan

perusahaan,

direksi,

pemegang saham dan komisaris serta karyawan yang bekerja
dalam

perusahaan

dituntut

untuk

membangun

sistem

kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan

Asas

hn

menjunjung tinggi keberagaman.
kekeluargaan

dimaksud

tidak

diartikan

sebagai

semangat nepotistik yang bersifat kekerabatan (family system).

Kajian Praktek Penyelenggaraan Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Usaha
Dagang serta Permasalahannya

bp

C.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang praktik kegiatan usaha

yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan badan usaha
bukan badan hukum, yaitu Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma

dan

pendekatan

Persekutuan
tata cara

Komanditer.

pendirian

Penjelasan

bersifat

dan tanggung jawab saja,

mengingat kaitannya dengan penerapan asas-asas hukum yang
akan dipakai bagi pembentukan Undang-Undang persekutuan
perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer serta
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permasalahan yang dihadapi dan ditambah dengan jenis usaha
dagang dan kegiatan usaha lain seperti usaha mikro dan kecil.
1. Persekutuan Perdata (maatschap)
Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Buku
Ketiga Bab Kedelapan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1618
KUHPerdata yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian
dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk
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membagi keuntungan.

Apa yang dimaksud dengan “uang pemasukan” atau yang
menurut istilah Belandanya dinamakan “inbreng”. Inbreng inilah
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yang menjadi modal usaha. Umumnya “inbreng” ini dianggap
sebagai

salah

satu

unsure

penting

bagi

pembentukan

persekutuan, dan jika tanpa adanya inbreng tidak mungkin
didirikan persekutuan.

Kemudian bentuk inbreng menurut Pasal 1619 Ayat (2)

KUHPerdata,

bisa

berupa,

uang,

barang-barang,

ataupun

kerajinan yang bisa dimasukkan oleh masing-masing sekutu ke
dalam persekutuan.
Selanjutnya wujud dari inbreng tersebut tidak mutlak harus
dalam bentuk uang, namun dapat pula dalam bentuk barang atau
kerajinan.

Kata

“kerajinan”

dipakai

oleh

Subekti

dalam

menerjemahkan KUH Perdata ke dalam bahasa Indonesia. Adapun
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kata aslinya adalah ”nijverheid”. Sebenarnya maksudnya adalah
“tenaga kerja”. Dengan kata lain, inbreng, selain bentuk uang atau
barang, dapat pula berwujud “tenaga kerja” termasuk dalam hal
ini mengenai “keahlian”. Sebenarnya dalam maatschap dan firma,
semua sekutu dengan sendirinya harus memasukkan sekadar
tenaga

kerja

dan

atau

keahliannya

sepenuhnya.

Namun

diperbolehkan ada sekutu yang memasukkan tenaga kerja atau
keahliannya semata-mata tanpa memasukkan inbreng dalam
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wujud lainnya. Kecuali dalam persekutuan komanditer sekutu
diam tidak harus memasukkan tenaga atau keahliannya.
Pada prinsipnya semua sekutu harus memasukkan inbreng
berupa tenaga kerja dan atau keahliannya, maka konsekuensinya
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segala hasil yang diperoleh oleh si sekutu yang timbul karena
keahliannya, termasuk yang dikerjakannya di luar persekutuan,
tetap menjadi sebagai hasil persekutuan dan dibagi di antara
sekalian sekutu. Konsekuensi lain dari pendirian ini, seorang
sekutu menjadi tidak di perkenankan menjalankan kegiatan di
luar persekutuan yang bersifat menyaingi (konkurensi) terhadap
persekutuan.
Sesuai dengan pembagian “barang” dalam KUH Perdata,
barang tersebut dapat berupa:
a. Barang berwujud
b. Barang tidak berwujud.
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Dalam pengertian “barang tidak berwujud” adalah barang
yang berupa “hak-hak” misalnya “hak tagihan”, “hak milik
intelektual”, seperti hak merek, desain, paten, dan lain-lain.
Dalam praktek bahkan dapat berupa apa yang dinamakan
“good will”, misalnya dalam hal ini izin-izin yang telah dimiliki dan
atau relasi-relasi para pelanggan yang ada selama ini atau
bertalian dengan kedudukannya dalam masyarakat, misalnya
karena hubungannya yang dekat dengan pihak pejabat.
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Jika yang dimaksudkan berwujud barang, dapat berupa:
a. Kepemilikan atas barang itu yang dimasukkan, atau
b. Dapat pula hanya sekedar penggunannya.

bp

Di dalam pesekutuan perdata terdapat orang-orang atau
sekutu

yang

menjalankan

mempunyai
suatu

tujuan

badan

yang

usaha

sama,
untuk

yaitu

untuk

mendapatkan

keuntungan. Menurut Pasal 1619 ayat (2) disebutkan bahwa
masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang atau barang
dalam perseroan, dengan risiko utang bagi sekutu yang tidak
memasukkan uang atau barang dimaksud, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1624 dan 1625 KUH Perdata.
Dalam Pasal 1620 KUH Perdata membedakan antara:
a. Maatschap penuh (algehele maatschap) dan
b. Maatschap khusus (bijzondere maatschap).
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Pembedaan kedua macam maatschap ini didasarkan pada
criteria inbreng. Sebagaimana Pasal 1623 KUH Perdata, yang
dimaksud dengan maatschap Khusus tersebut adalah suatu
maatschap yang inbreng-nya jelas terdiri dari barang-barang
tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1622 KUH Perdata, yang
dimaksud

dengan

Maatschap

Penuh

di

mana

si

sekutu

memasukkan segala harta kekakayaannya selama persekutuan
berlangsung. Menurut Pasal 1621 dan Pasal 1622 KUH Perdata,

hn

yang diperkenankan oleh Undang-undang hanyalah maatschap
khusus. Tidak diperbolehkan maatschap penuh, karena tidak
akan

jelas

menyulitkan

apa

yang

untuk

sebenarnya

menentukan

dimasukkan,

nilai

inbreng,

yang
kecuali

akan
jika
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inbreng-nya berupa tenaga kerja/keahlian. Dalam hal yang
dimasukkan

tenaga

kerja,

harus

sekalian

keahlian

yang

dimilikinya tanpa kecuali kesemuanya dimasukkan.
Pada asasnya dalam membagi untung atau rugi di antara

sekutu didasarkan asas keseimbangan pemasukan masing-masing
sekutu (Psl 1633 BW). Bagaimana jika ada sekutu yang hanya
memasukkan tenaga kerja atau keahliannya? Menurut Pasal 1633
ayat (2) KUH Perdata, maka dianggap si sekutu yang bersangkutan
sebagai telah memasukkan bagian yang terkecil, yaitu tenaga
kerja/keahliannya,

dan

selama

para

sekutu

tidak

memperjanjikannya secara lain. Artinya, para sekutu bebas dapat
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memperjanjikannya

secara

lain.

Misalnya

sekalipun

inbreng

masing-masing sekutu tidak sama, namun mereka saling berjanji
untuk

membagi

sama

rata

di

antara

mereka.

Bahkan,

diperbolehkan diperjanjikan manakala terjadi keuntungan maka
keuntungan tersebut akan dibagikan di antara mereka sebanding
dengan inbreng-nya masing-masing, namun dalam hal timbul
kerugian maka kerugian itu semata-mata akan ditanggung oleh
salah

satu

di antara

mereka.

Yang

dilarang

adalah

yang
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ditentukan dalam Pasal 1635 KUH Perdata, yaitu ada seorang
sekutu yang hanya akan memikul seluruh kerugian yang timbul,
tanpa si sekutu yang bersangkutan bisa menikmati keuntungan.
Acapkali masalah inbreng dalam anggaran dasar Firma dan

bp

CV, jarang dicantumkan secara jelas. Dalam anggaran dasar
umumnya hanya dinyatakan, bahwa modal perseroan tidak
ditentukan besarnya dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku
perseroan. Dengan redaksional semacam ini tidak dapat kita
katakan bahwa inbreng tersebut tidak tertentu. Inbreng tersebut
telah tertentu, telah ada, hanya saja tidak dapat dilihat dalam
anggaran dasar, tetapi akan terlihat dalam buku-buku perseroan.
Misalnya masalah inbreng yg tercantum dalam Pasal 4
anggaran dasar, yang biasanya pada intinya berbunyi:
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Dengan persetujuan semua persero, pemasukan seorang
persero atau lebih selalu dapat ditambah dengan sejumlah
barang atau uang;



Untuk setiap pemasukan, maka pesero yang berkenaan diberi
tanda penerimaan yang ditandatangani oleh para pesero
lainnya. Lagi pula dalam buku-buku perseroan dicatat berapa
jumlah pemasukan masing-masing pesero, baik yang berupa
uang maupun barang;
Di dalam lingkungan para pesero sendiri, maka jumlah

hn



pemasukan dicatat seperti tersebut di atas yang 1 (satu)
terhadap yang lainnya, dipandang sebagai hutang perseroan

bp

kepada pesero yang bersangkutan.

Mengenai hak dan kewajiban tersebut akan menjadi milik

persekutuan

jika

dalam

tindakan

keluar

sekutu

lainnya

memberikan persetujuan terlebih dulu, demikian diatur dalam
Pasal 1644 dan 1645 KUH Perdata. Dalam persekutuan perdata
dapat dilakukan terlebih dahulu tentang besaran pemasukan uang
atau barang masing-masing sekutu, termasuk keuntungan dan
kerugian sebagai akibat adanya persekutuan. Jika terlebih dulu
tidak diperjanjian tentang besaran pembagian keuntungan, maka
pembagian

keuntungan

dilakukan

berdasarkan

perimbangan

pemasukan masing-masing sekutu.
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Menurut H.M.N Purwosutjipto persekutuan perdata adalah
peserikatan perdata yang menjalankan perusahaan.

32

Ini adalah

perserikatan perdata dalam arti khusus sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1623 KUH Perdata yang berbunyi: “Perserikatan
perdata khusus adalah perserikatan perdata yang hanya mengenai
barang-barang tertentu, atau pemakaiannya, atau mengenai hasilhasil yang akan diperolehnya, atau tertuju pada suatu usaha
tertentu

atau

mengenai

hal

menjalankan

perusahaan

atau
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pekerjaan tetap”. Selain persekutuan perdata khusus sebagaimana
disebut di dalam Pasal 1623, ada perserikatan perdata yang
menjalankan perusahaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16
KUHD yang berbunyi: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah

bp

tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk melakukan
perusahaan dengan nama bersama (firma). Oleh karena itu, bila
sebuah

perserikatan

perdata

yang

menjalankan

itu

tidak

mempunyai nama bersama atau firma, maka perserikatan ini
bukan perserikatan firma, tetapi persekutuan perdata.

33

Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata persekutuan perdata
didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yaitu bersifat kontraktual.
Karena Pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan adanya
syarat

tertulis

dalam

pendiriannya,

maka

perjanjian

yang

32

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk
Perusahaan, Jakarta: Penerbit Djambatan, Cet. Kesebelas, 2007, hal. 19
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Ibid, hal. 21
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dimaksud adalah bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup
dengan

adanya

persetujuan

kehendak

atau

kesepakatan

(consensus). Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu
menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam
perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).
Sesuai dengan dengan sifat persekutuan perdata yang tidak
menghendaki

terang-terangan,

maka

Bab

VIII

Buku

Ketiga

KUHPerdata itu tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan
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pengumuman untuk pihak ketiga seperti yang diharuskan dalam
Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 KUHD bagi persekutuan firma.
Hal ini adalah menjadi suatu masalah dalam era kemajuan badan
usaha sekarang ini, karena dengan adanya suatu consensus para

bp

pihak dapat mendirikan suatu persekutuan perdata (badan usaha)
tanpa didaftarkan kepada suku dinas perdagangan setempat.
Perlu diatur bahwa setiap persekutuan perdata yang menjalankan
kegiatan usaha harus didaftarkan guna mengetahui status,
keberadaan dan pencatatan tersebut sekaligus akan terdaptar
sebagai badan usaha yang wajib bayar pajak.
2. Persekutuan Firma (Fa)
Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua

orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk
menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan
kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng). Diatur
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dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHDagang. Pasal 16 KUHD
berbunyi: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap
perseketuan

perdata

yang

didirikan

untuk

menjalankan

perusahaan dengan nama bersama”. Persekutuan firma adalah
persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada 3
unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata,
yaitu:34
Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);

b.

Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);

c.

Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk

hn

a.

keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Persekutuan firma didirikan untuk menjalankan perusahaan

bp

dengan nama bersama (firma). Unsur menjalankan perusahaan
adalah salah satu unsur mutlak yang harus

dipenuhi. Lain

halnya degan persekutuan perdata tidak harus didirikan dengan
akte otentik, sedangkan pendirian suatu persekutuan firma harus
dengan akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 KUHD. Akan tetapi ketentuan Pasal 22
KUHD tidak diikuti oleh sanksi apabila didirikan tanpa akta
otentik. Oleh karena itu pendirian persekutuan firma dapat
didirikan tanpa akta otentik atau dibawah tangan. Hal ini dapat
ditafsirkan dari ketentuan Pasal 22 KUHD yang berbunyi:

34

Ibid. hal. 46
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Persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi
ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih
yang dapat merugikan pihak ketiga. Hal ini memungkinkannya
persekutuan firma didirikan dibawah tangan. Namun demikian
pada prakteknya persekutuan firma didirikan berdasarkan akta
otentik. Apabila para pendiri persekutuan firma telah membuat
akta pendiriannya, kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana

hn

persekutuan firma tersebut berdomisili (Pasal 23 KUHD) dan
akhirnya akte pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara RI. 35
Pedaftaran dan pengumuman tersebut dapat dilimpahkan kepada
notaris yang membuat akta pendirian persekutuan firma tersebut.
karena

itu

menurut

H.M.N.

bp

Oleh

Purwosutjipto

pendirian

persekutuan firma harus dengan akta notaris.36
Tata

cara

atau

prosedur

dalam

mendirikan

suatu

persekutuan firma dapat dibagi di dalam tiga bagian yaitu :
a.

Pembentukan

b.

Pendaftaran

c.

Pengumuman
Pembentukan untuk mendirikan suatu persekutuan dengan

Firma tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat

35

Ibid., hal. 48

36

Ibid., hal. 52
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didirikan secara lisan ataupun secara tertulis baik dengan akte
otentik maupun dengan akte di bawah tangan. Tetapi dalam
prakteknya, pengusaha lebih suka mendirikan suatu Firma
dengan akta otentik, karena berhubungan dengan masalah
pembuktian. Di dalam ketentuan Pasal 22 KUHD disebutkan,
bahwa Persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akte
otentik, namun ketiadaan akte tersebut tidak dapat dikemukakan
sebagai dalih untuk merugikan pihak ke tiga. Bunyi dari pasal ini

hn

artinya Firma disini sudah dianggap ada/ dianggap ada dengan
adanya consensus (kesepakatan) antara para pendirinya. Artinya
apakah ada akta pendirian atau tidak, dan ketiadaan akta
pendirian tersebut tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh

bp

sekutu terhadap pihak ke tiga, bahwa persekutuan Firma itu tidak
ada.

Sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka harus

didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum
dimana persekutuan Firma tersebut berdomisili sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 23 KUHD, mengenai tenggang waktu
pendaftaran ini tidak ditentukan dalam Undang-undang atau
Undang-undangnya belum ada , tetapi karena adanya sanksi atas
kelalaian

dalam

pendaftaran

ini,

sebaiknya

para

pendiri

secepatnya melaksanakan kewajiban pendaftaran tersebut.
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Perlu diketahui hal-hal apa saja yang di daftarkan dalam
pendirian Persekutuan Firma Yaitu :
a.

Akta pendirian, atau

b.

Ikhtiar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya adalah
sebagai berikut :
1). Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para
sekutu
2). Penetapan nama usaha bersama (Firma) yang dipakai
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3). Keterangan apakah persekutuan Firma tersebut umum
atau terbatas untuk menjalankan sebuah jenis usaha
khusus.

4). Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk

bp

menandatangani perjanjian bagi persekutuan Firma

5). Saat dimulai dan berakhirnya persekutuan
6). Hal-hal lain dan klausula-klausula mengenai pihak ke tiga
terhadap para sekutu, misalnya : untuk meminjam uang,
menghipotekan

benda-benda

tetap

dan

sebagainya,

diperlukan persetujuan dari semua sekutu yang ada.
Di dalam Pasal 28 KUHD disebutkan, bahwa ikhtisar resmi
dari akta pendirian tersebut harus di umumkan di dalam Berita
Negara Republik Indonesia. Mengenai pengumuman ini, tenggang
waktunya

tidak

di

tentukan

oleh

Undang-undang.

Namun
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kewajiban

untuk

mendaftarkan

dan

mengumumkan

adalah

merupakan suatu keharusan yang ada yang sanksinya.
Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar
Perusahaan Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
perdagangan (dalam hal ini Kantor Pendaftaran Perusahaan di
tempat domisili firma). Dengan demikian prosedur pendirian
persekutuan firma selesai. Akan tetapi untuk memulai berusaha,
sekutu pendiri harus memiliki izin usaha dan surat izin tempat

kabupaten
berdomisili.

suku dinas perdagangan

hn

berusaha yang dimintakan kepada
atau

Persekutuan

kota

dimana

firma

dalam

persekutuan

firma

menjalankan

tersebut

perusahaan,

bp

menurut Pasal 6 ayat (1) KUHD harus membuat pembukuan.
Pembukuan dikerjakan oleh seorang yang ahli dibidangnya. Akan
tetapi pengawasan terhadap pembukuan dilakukan oleh sekutu,
yaitu para sekutu berhak melihat dan mengontrol pembukuan
tersebut. Pemberitaan mengenai hal ini dilakukan oleh sekutu
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KUHD. Hak pemberitaan
dijamin oleh Pasal 12 KUHD, tetapi para sekutu juga mempunyai
kewajiban untuk mencegah kemunduran dan harus memajukan
persekutuan serta harus bertindak sebagai seorang sekutu yang
baik (Pasal 1235 KUH Perdata). Hal ini diatur oleh Pasal 1630 KUH
Perdata

yang

berbunyi:

Masing-masing

sekutu

diwajibkan
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memberi ganti kerugian terhadap persekutuan terhadap kerugiankerugian yang diderita oleh persekutuan, yang disebabkan karena
salahnya

sekutu

diperbolehkan
keuntungan

yang

bersangkutan,

mengkompensasikan

yang diperoleh

sedangkan
dengan

persekutuan

dia

tidak

keuntungan-

berkat

usaha

dan

kerajinannya dalam urusan-urusan lain.
Oleh karena itu dalam pendirian persekutuan perlu diatur
hubungan antara persero dalam hal kerugian dan keuntungan

hn

persekutuan firma tersebut yaitu mengenai laba rugi persekutuan
firma. Pasal 1634 dan Pasal 1635 KUH Perdata mengatur tentang
pembagian laba rugi. Apabila tidak diatur pembagian laba rugi
didalam akta pendirian persekutuan, maka yang berlaku adalah

bp

asas keseimbangan dari pemasukan (inbreng) sebagaimana diatur
dalam Pasal 1633 KUH Perdata.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Persekutuan

Firma diatur dalam Pasal 1633 – 1635 KUH Perdata. Pasal ini

mengatur

cara

pembagian

keuntungan

dan

kerugian

yang

diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan diantara para sekutu.
Cara pembagian keuntungan dan kerugian

diperjanjikan oleh

sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur di dalam perjanjian
pendirian oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur
dalam

perjanjian

pendirian

sekutu.

Memberikan

batasan

ketentuan dengan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan
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hanya kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan
jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu
saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ke tiga tidak
diperbolehkan.
Persekutuan Firma bukan badan hukum, karena bentuknya
bukan badan hukum, dan tidak ada keharusan pengesahan akta
pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, serta tidak ada
keharusan pemisahan harta kekayaan

antara persekutuan dan
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pribadi-pribadi sekutu, maka setiap sekutu bertanggung jawab
secara pribadi untuk keseluruhan. Kedepan agar ada kepastian
hukum, dan Undang-undang yang ada sekarang ini sudah tidak
relevan dan ketinggalan jaman, maka Persekutuan Firma ini harus

bp

segera dibuatkan peraturannya, perlu diseragamkan dengan
ketentuan badan hukum lainnya.
Pada

umumnya

dikatakan

bahwa

firma

merupakan

perusahaan yang tidak berbadan hukum. Persyaratan agar suatu
badan

dapat

dikatakan

berstatus

badan

hukum

meliputi

keharusan:
a.

adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu
yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pen
diri

badan

itu.

Tegasnya

ada

pemisahan

kekayaan

perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
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b.

kepentingan

yang

menjadi

tujuan

adalah

kepentingan

bersama;
c.

adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif)

bagi suatu badan hukum. Di dalam praktiknya pendirian firma di
Indonesia, walaupun firma tersebut telah memenuhi ketiga unsur
materiil tersebut, tetapi unsur formalnya berupa pengesahan atau
pengakuan dari negara atau peraturan perundang-undangan

hn

belum ada, firma itu bukan persekutuan yang berbadan hukum.
Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma
dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung
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jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan
pemasukannya (inbreng). Tanggung jawab ekstern para sekutu
dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab
secara

pribadi

untuk

keseluruhan.

Artinya,

setiap

sekutu

bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun
dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul
karena perbuatan melawan hukum.
3. Comanditer
Komanditer

Venootschaap

(CV)

atau

Persekutuan

Persekutuan Komanditer dikenal dalam masyarakat dengan
singkatan CV, dalam praktik dua pesero atau lebih, yang terdiri
dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh
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dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai
pengurus)

dan

pesero

lainnya

yang

tidak

turut

mengurus

perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian
perseroan

kecuali

sebatas

uang

yang

dilepaskannya

dalam

perseroan. Dalam praktik, pesero yang mengurus dikenal dengan
pengurus, sedang pesero yang melepaskan uang dikenal dengan
pesero komanditer.
Ketentuan mengenai perseroan komanditer diatur dalam
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Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHDagang. Ada keunikan dalam perseroan
ini, bahwa para pengurus yang mengurus perseroan tunduk
kepada ketentuan yang mengatur firma, sedangkan pesero pelepas
uang tidak perlu tunduk pada ketentuan itu, namun suatu ketika

bp

jika dia melakukan pengurusan dalam perseroan, maka secara
hukum dia telah

menundukkan diri dengan persekutuan firma

yang turut dalam tanggung renteng, sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat 2 juncto Pasal 21 KUH Dagang. Sehingga dalam
praktik tidak jarang dalam akta pendiriannya, pendiri persekutuan
komanditer

menyebutkan

sejak

semula

pendiriannnya

yang

tunduk dalam persekutuan di bawah firma khususnya jika dalam
penentuan pengurus persekutuan lebih dari seorang. Perbedaan
antara perseroan firma dan komanditer hanya terletak pada
terdapatnya pesero pelepas uang (pesero komandit) atau yang
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disebut dengan pesero diam, sleeping partners.37

Jadi dalam

persekutuan komanditer (CV) terdapat dua sekutu (pesero), yaitu
sekutu komanditer dan sekutu kerja. Perbedaan keduanya adalah
bahwa sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau
tenaga kepada persekutuan sebagaimana telah disanggupkan dan
berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggungjawab
pesero komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah
disanggupkan untuk disetor. Sedangkan sekutu kerja berhak

persekutuan

hn

memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus
dan

bertanggungjawab

secara

pribadi

untuk

keseluruhan.38

Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD, sekutu tidak boleh
perbuatan

pengurusan

bp

melakukan

atau

bekerja

di

dalam

persekutuan, meskipun diberi kuasa. Menurut pandangan klasik
bahkan dilarang sekutu diam memasuki pekarangan tempat kerja
persekutuan.

Adapun

tujuan

dari

pasal

ini

adalah

untuk

melindungi para kreditur persekutuan, agar para kreditur tidak
bingung membedakan mana yang merupakan sekutu kerja yang
bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi, dan
mana yang sekadar hanya bertanggung jawab terbatas tidak lebih
dari bagiannya dalam persekutuan.
37

M. Udin Silalahi, Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan, Jakarta: Penerbit IBLAM,
2005, hal. 6

38

H.M.N. Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 76
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Ada juga yang berpendirian, bahwa larangan Pasal 20 ayat
(2) tersebut hanyalah sekedar untuk hubungan-hubungan yang
bersifat ekstrem dengan pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku
untuk hubungan intern di antara para sekutu. Secara intern ke
dalam, tetap boleh sekutu diam bertindak sebab jika tidak, besar
kemungkinan sekutu diam akan menjadi korban itikad buruk
sekutu kerja. Nyatanya, undang-undang tidak apriori melarang
sekutu diam bertindak menjalankan pengurusan. Apa akibatnya

hn

jika larangan itu dilanggar? Dalam hal ini jika kita baca Pasal 21
KUHD, maka akibatnya sekadar sekutu diam menjadi kehilangan
kekebalan tanggung jawabnya yang terbatas. Sekutu diam menjadi
dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi untuk seluruh

bp

kewajiban persekutuan. Dengan kata lain, ia menjadi bertanggung
jawab sama seperti sekutu kerja.

Apakah sekutu dalam menjalankan perbuatan pengurusan

itu mutlak harus dijalaninya sendiri tanpa boleh memberikan
kuasa kepada orang lain. Dalam hal ini kita kembali kepada asas
lastgeving.

Asas

“hukum

pemberian

kuasa”

(lastgeving).

Sebagaimana asas umum yang berlaku setiap orang berhak
memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili pemberi
kuasa, kecuali undang-undang secara tegas melarang. Jelasnya,
jika

kuasa

itu

diberikan

kepada

seorang

yang

sekaligus
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merupakan sekutu diam, maka pemegang kuasa sekutu diam ini,
terhadap pihak ketiga menjadi bertanggung jawab secara pribadi.
Adapun Kelebihan Perseroan Komanditer (CV)
Perseroan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk
usaha yang banyak dijalankan di Indonesia,dikarenakan beberapa
hal :
a.

Prosedur pembentukan CV

relatif mudah dibandingkan

dengan PT.
CV juga dapat dibentuk tanpa ketentuan jumlah modal,

hn

b.

sehingga usaha kecil dan menengah banyak menggunakan
bentuk badan usaha CV.
c.

Organ badan CV sangat sederhana yaitu hanya sekutu

bp

komplementer dan sekutu komanditer.

D.

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan
Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kebutuhan pengaturan atau perangkat hukum tentang

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma

dan

Persekutuan

Komanditer ini bukan disebabkan oleh tidak adanya peraturan
namun lebih dikarenakan oleh peraturan yang ada (dalam KUHD
dan KUHPerdata) masih merupakan peninggalan kolonial Belanda,
sehingga relevansi pengaturannya sudah kurang sesuai atau tidak
up date dengan pesatnya perkembangan kegiatan usaha di
Indonesia saat ini. Dan hingga ini, usaha

kecil dan menengah
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yang jumlahnya sangat banyak masih berbentuk badan usaha
Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma

dan

Persekutuan

Komanditer.
Dengan demikian, penyusunan RUU tentang Persekutuan
Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer tidak
begitu berdampak terhadap aspek beban keuangan negara.

bp

hn

BAB III
EVALUASI DAN ANALISA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PERSEKUTUAN FIRMA, PERSEKUTUAN PERDATA,
DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pengaturan dalam KUHD dan KUH Perdata terkait dengan,

Persekutuan

Firma, Persekutuan

Perdata

serta

Persekutuan

Komanditer (CV) diatur dalam KUHPerdata dan KUHDagang,
bahkan selain dalam KUHDagang tidak terdapat pengaturan
tentang CV dalam Peraturan Perundang-undangan lain, padahal
aturan-aturan tersebut sudah tidak update dengan dinamika

kemasyarakatan dan sebagian dari peraturan-peraturan tersebut
dalam KUHPerdata dan KUHDagang sudah banyak yang tidak
berlaku, misalnya Bab III bagian 3 KUH Dagang.
Selain itu pengaturan-pengaturan dari Persekutuan Firma,
Persekutuan

Perdata

serta

Persekutuan

Komanditer

sering
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dihubungkan dengan keberadaan badan usaha berbadan hukum,
seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dll, sebagaimana
dimaklumi bahwa Badan hukum didirikan oleh para pendirinya
dengan Akta Notaris, hal ini dimaksudkan agar pendirian badan
hukum mempunyai alat bukti yang sempurna (notaril) sesuai
dengan aturan perundang-undangan, kemudian Akta notaril
tersebut

di

sahkan

oleh

Menteri

yang

bersangkutan

dan

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sehingga sah
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manjadi badan hukum.

Sebagai suatu badan hukum maka akan mempunyai harta
terpisah dari para pendirinya, mempunyai organ organisasi untuk
menjalankan dan untuk mencapai maksud dan tujuan badan

bp

hukum tersebut, dilain pihak badan hukum adalah suatu badan
(institusi, lembaga, organisasi) yang mampu dan berhak serta
berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan.
Dalam suatu

Badan

hukum, keberadaan

modal atau

kekayaan terpisah dari pendirinya merupakan hal yang sangat
penting, jika dalam pendirian Perseroan Terbatas, modal Perseroan
sebagaimana

yang

diutar

dalam

UU

Perseroan

bisa

dinilai/dikatakan sangat kecil, karena dengan menyetor modal
atau memisahkan dana sebesar minimal Rp. 12.500 000 (dua
belas juta lima ratus ribu rupiah), dapat didirikan suatu Perseroan
yang berbadan hukum, padahal dalam prakteknya banyak badan
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usaha yang tidak berbadan hukum mempunyai modal melebihi
modal disetor dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas.
Dengan dibentuknya badan usaha berbadan hukum, maka
badan

hukum

tersebut

merupakan

penyandang

Hak

dan

Kewajiban sendiri yang memiliki suatu status yang dipersamakan
dengan

orang

perorangan

sebagai

subyek

hukum,

dengan

demikian keberadaannya tidak digantungkan pada kehendak
pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan
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oleh hukum (ada kepastian hukum), kalau dalam Persekutuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdata angka 3 bahwa
Persekutuan dapat berakhir karena kehendak dari satu atau
beberapa

sekutu,

dan

kematian,

penaruhan

dibawah

bp

pengampuan, Pailit atas salah satu sekutu, sedang dalam badan
hukum tidak dapat dibubarkan hanya karena persetujuan dari
para pendiri.

Keterkaitan Pengaturan Persekutuan Perdata, Persekutuan

Firma,

Dan

Persekutuan

Komanditer

dengan

Peraturan

Perundang-undangan lainnya, meliputi :
1. Undang-Undang Nomor
Perseroan Terbatas

40

Tahun

2007

tentang

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan

Terbatas,

dapat

diketahui

antara

lain

tentang;

Pengertian, Pendirian, Organ Perseroan, Modal Perseroan, dll
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Pengertian Perseroan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007

tentang

Perseroan

Terbatas,

merumuskan

pengertian

Perseroan Terbatas yaitu : Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut Perseroan adalah badan hukum merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya.
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Dengan rumusan pengertian di atas menunjukan terdapatnya 5
(lima) unsur dalam pengertian Perseroan, antara lain:

adanya

Perseroan Terbatas (PT); Merupakan badan hukum; adanya modal
yang terbagi dalam saham; didirikan dengan perjanjian; untuk
kegiatan

Usaha

dan

bp

melakukan

harus

memenuhi Undang-

Undang.
a.

Modal Perseroan

Pasal 31 sampai deangan Pasal 62 Undang-Undang 40

Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tentang Modal
Perseroan, Modal Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal
saham dan modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000.(lima puluh juta rupiah), paling sedikit 25 % (dua puluh lima
persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh,
hal ini berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, seperti,
Persekutuan Perdata, Firma dan Commanditaire Vennootchap
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(CV), yang tidak/bukan badan hukum dan tidak mempunyai
modal secara jelas.
b.

Organ Perseroan
Dalam

Perseroan

Terbatas

secara

struktur

organisasi

mempunyai organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS
merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas
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yang ditentukan dalam Undang-undang dan atau Angaran Dasar
(lihat Pasal 75 sampai dengan 91 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan

bp

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan

Perseroan, sesuai dengan

maksud

dan

tujuan

Perseroan sera mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar
pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi
(lihat Pasal 92 sd Pasal 121 Direksi dan Dewan Komisaris).
Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
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dimikiki, (ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan
bahwa pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar
setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi
harta

kekayaan

pribadinya.

(Pasal

3).

Pasal

5,

Perseroan

mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
c.

Pendirian Perseroan
Pasal 7 sampai dengan

14

Undang-Undang Nomor 40

hn

Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas, dalam Pasal 7, Perseroan
didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia (yang dimaksud dengan orang
adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun

bp

asing atau badan hukum Indonesia atau asing, ketentuan dalam
ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undangundang

bahwa

prinsip

yang

berlaku

Perseroan

didirikan

berdasarkan perjanjian karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu)
orang pemegang saham)
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan, setelah Perseroan memperoleh status badan
hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib

64

mengalihkan

sebagian

sahamnya

kepada

orang

lain

atau

Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Untuk

memperoleh

keputusan

Menteri

mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri secara bersama
sama mengajukan permohonan melalui Jasa teknologi informasi
system administrasi badan hukum secara elektronik kepada
Menteri. Pasal 15, sd 28 Angaran Dasar Perseroan dalam Pasal 16,
Perseroan tidak boleh memakai nama yang : Telah dipakai secara
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sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama
Pereroan lain; Bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau
kesusilaan; Sama tau mirip dengan nama lembaga Negara,
lembaga

pemerinahan

atau

lembaga

international,

kecuali

bp

mendapat ijin dari yang bersangkutan; Tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukan
maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; Terdiri dari
angka atau rangkaian angka, hurup atau rangkaian hurup yang
tida bermbentuk kata; Atau mempunyai arti sebagai Perseroan,
badan hukum atau persekutuan perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
Yayasan

tentang

Pengertian Yayasan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1
Undang-undang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk
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mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemasyarakatan yang tidak mempunyai anggota. (badan hukum,
mepunyai kekayaan terpisah, tidak ada anggota). Status badan
hukum Yayasan diperoleh setelah Akta Yayaan disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM, hal ini berarti bahwa pengesahan Akta
Pendirian merupakan saat berubahnya status Yayasan menjadi
badan hukum, sehingga konsekwensinya sebagai badan hukum

hukum.
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Yayasan memiliki kemampuan bertindak sebagai suatu subyek

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dibuat
dalam bahasa Indonesia, dalam akta notaris harus dinyatakan
dengan jelas, pihak-pihak pendiri serta berapa besar harta

bp

kekayaan yang dipisahkan (jelas memisahkan harta para pendiri),
demikian pula Yayasan dapat didirikan oleh badan hukum
sepanjang badan hukum yang mendirikan yayasan tersebut telah
menyisihkan harta kekayaannya (dengan demikian setiap badan
hukum mempunyai harta kekayaan terpisah)
Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang
dipisahkan oleh para pendiri dalam bentuk uang atau barang,
dengan demikian sebagai badan hukum Yayasan mempunyai
harta kekayaan terpisah dari para pendirinya.
Yayasan mempunyai Organ sebagaimana di atur dalam
Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, yaitu terdiri dari: Pembina,
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Pengurus dan Pengawas. Pembina merupakan organ Yayasan yang
mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus
atau pengawas, sedangkan Pengurus adalah organ Yayasan yang
melaksanakan kepengurusan Yayasan yang bertanggung jawab
penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan
Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun
diluar pengadilan dan susunan pengurus sedikitnya terdiri dari
seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan

hn

Pengawas adalah organ Yayasan ynag bertugas melaksankan
pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam
menjalankkan kegiatan Yayasan, dengan demikian sebagai badan
hukum Yayasan mempunyai kekayaan terpisah dari pada pendiri,

bp

mempunyai organ Yayasan yang bertugas melaksanakan untuk
mencapai

maksud

dan

tujuan

Yayasan

sebagaimana

yang

diharapkan oleh para pendirinya.
3. Undang-Undang
Perkoperasian

Nomor

17

Tahun

2012

tentang

Pengertian Koperasi, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1,
Koperasi

adalah

badan

hukum

yang

didirikan

oleh

orang

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan
usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
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ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
Koperasi.
Perangkat Organisasi Pasal 31 sampai dengan 65, terdiri
dari:
a.

Rapat Anggota, adalah perangkat organisasi Koperasi yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

b.

Pengawas
berfungsi

adalah

perangkat

mengawasi

dan

organisasi

memberikan

Koperasi
nasihat

yang

kepada

c.

hn

pengurus;
Pengurus

adalah

perangkat

organisasi

Koperasi

yang

bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk
kepentingan dan tujuan Koperasi serta mewakili Koperasi

bp

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar;
Modal Koperasi,

Pasal 66

sampai dengan

77, Modal

Koprerasi terdiri dari setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi
sebagai modal awal; selain modal di atas Modal Koperasi dapat
berasal dari; Hibah, Modal Penyertaan; Modal Pinjaman yang
berasal dari Anggota; Koperasi lainnya dan/atau anggota; Bank
dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat
hutang lainnya dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari
dan atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan
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Anggaran

Dasar

dan/atau

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
Pendirian Koperasi, dibedakan untuk Koperasi Primer dan
Koperasi Sekunder, Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit
20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian
kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi;
Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi
Primer.
Koperasi

dilakukan

dengan

Akta

hn

Pendirian

Pendirian

Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam
Akta Pendirian Koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan
yang

berkaitan

dengan

pendirian

Koperasi.

Akta

Pendirian

bp

Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara
bersama-sama

atau

kuasanya

kepada

Menteri

untuk

mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum (lihat Pasal 7
sampai dengan 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian).
Anggaran Dasar Koperasi, diatur dalam Pasal 16 sampai
dengan Pasal 23, dalam Anggran Dasar setidaknya tercantum,
Nama Koperasi tempat dan kedudukan, khusus untuk nama
koperasi nama yang akan dipakai tidak boleh memakai nama
Koperasi yang sudah dipakai lebih dahulu oleh koperasi lain
dalam satu Kabupaten dan atau Kota, Pasal 24 Pengumunan Akta
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Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran dasar yang
telah disahkan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia dan Pengumuman yang dimaksud
dilakukan oleh Menteri
Dari

uraian

diatas

Koperasi

sebagai

badan

hukum

mempunyai harta Kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dari
para anggota sebagai pendirinya, dan koperasi akan menjadi
badan hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh Menteri
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dan Akta yang telah disahkan harus diumumkan dalam lembaran
Berita Negara Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

bp

Pengertian, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah,

dirumuskan dalam pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yaitu :
a.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
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bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
c.

Sedangkan

pengertian

Usaha

Menengah

adalah

usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

jumlah

hn

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
kekayaan

besih

atau

hasil

penjualan

tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur tentang Kriteria,
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Usaha Mikro
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Usaha Kecil adalah memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.- (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguan tempat
usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,- (tiga rutus juta rupiah) sampai dengan paling
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banyak Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sedangkan kriteria Usaha Menegah adalah sebagai berikut :
memiliki kekayaan bersih lebih daari Rp. 500.000.000,- (lima
ratus

juta

rupiah),

sampai

dengan

paling

banyak

Rp.

10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai

rupiah).

hn

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar

Dengan demikian dalam pengaturan terkait dengan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, tidak ditentukan badan
usaha mana yang dapat melakukan usaha-usaha tersebut, dalam

bp

melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan badan usaha
bukan badan hukum atau badan usaha berbadan hukum, karena
ukurannya

sesuatu

badan

usaha

termasuk

katagori

dapat

melakukan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah diukur atau diteliti
dari tingkat kekayaan badan usaha tersebut, artinya suatu
Perseroan Terbatas dikatagorikan dapat melakukan Usaha Mikro
jika modalnya tidak melebihi Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta)
demikian pula badan usaha berbentuk Cv dapat melakukan
Usaha Menengah jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
500.000.000,- (lima ratus jhiuta rupiah)
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Berkaitan dengan bentuk usaha perseorangan ini, dalam
masyarakat dikenal dengan Usaha kecil Menengah. Pemerintah
bersama – sama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan
melalui

pengembangan

iklim

yang

kondusif,

pemberian

kesempatan berusaha, dukungan pemerintah yang kuat terhadap

hn

Usaha kecil ini.

Usaha Kecil yang dimaksud disini menurut Pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

bp

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha Menegah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
Undang-undang Usaha kecil ini tidak menyebutkan dengan
jelas badan usaha yang digunakan, walaupun di dalam KUDagang
dikenal dengan Firma dan CV, tetapi dalam Undang-undang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak menerapkannya.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, disebutkan Usaha kecil
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adalah

Usaha

ekonomi

produktif

yang

berdiri

sendiri

dan

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan

merupakan

anak

perusahaan

atau

bukan

cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha keciL.
Meskipun jenis badan usahanya tidak jelas oleh Undangundang

Usaha

Kecil

ini

untuk

ikut

dalam

di Pemerintahan, asal sesuai dengan

hn

pengadaan barang/ jasa

diperbolehkan

bidang pekerjaannya.

5. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

bp

Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan taraf hidup
rakyat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, CV dan
Firma. Pemerintah bersama bank Indonesia melakukan kerja
sama dengan Bank Umum.
Untuk

melindungi

Usaha

Kecil

menengah,Pemerintah

memberikan penjaminan kredit bagi usaha kecil dan menengah
untuk mengembangkan usahanya, penjaminan kredit ini diatur di
dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha menengah dan usaha
Kecil. Sedangkan untuk penjaminan kredit ini UU No 10 Tahun
1998 tentang Perbankan memberikan persyaratan kredit atau
pinjaman bagi usaha kecil dan menengah, CV dan Firma. Debitur
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yang berbentuk perusahaan meliputi bentuk badan usaha seperti
CV, PT, firma, dan lain-lain. Persyaratan yang diminta antara lain:
a.

Kopi identitas diri dari para pengurus perusahaan (direktur
dan komisaris);

b.

Kopi NPWP (Nomor Pokok wajib pajak);

c.

Kopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);

d.

Kopi Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan beserta
perubahannya dari Notaris;
Kopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

hn

e.

Dokumen

di

atas

akan

digunakan

oleh

bank

untuk

memeriksa keabsahan / legalitas antara apa yang tercantum
di akte pendirian dengan bidang usahanya, segala surat

bp

perizinannya dan kewajiban pajaknya terhadap negara.

f.

Kopi rekening koran/giro atau buku tabungan di bank
manapun selama 3 bulan terakhir;

g.

Data keuangan lainnya, seperti neraca keuangan, laporan
rugi laba, catatan penjualan & pembelian harian, dan data
pembukuan lainnya.
Dua

dokumen

berbagai

ini

analisa

digunakan

keuangan

Bank

untuk

melakukan

terhadap

calon

debiturnya.

Kesanggupan debitur dalam membayar kembali hutangnya
akan dianalisa dari berbagai sisi, seperti: kesanggupan dalam
membayar kembali hutang jangka pendeknya, kemampuan
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dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber
yang dimilikinya, kemampuan dalam mencetak laba, dan
sebagainya.

6. UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib

terhadap

hn

pajak dan badan usaha. untuk memberikan kepastian hukum
wajib

pajak.

Menurut

Pasal

1

angka

3

yang

menyebutkan: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

bp

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas,
Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau dalam bentuk
apapun, firma, CV, kongsi, Koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,
atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.
Pemerintah mewajibkan Wajib Pajak terhadap badan usaha,
Firma,

CV

dan

bentuk

badan

lainnya.

untuk

melaporkan

usahanya pada Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.28 Tahun
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2007

Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi : tempat
tinggal dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk menjadi
pengusaha kena pajak.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Landasan Filosofis

hn

A.

Pembangunan

nasional

merupakan

pencerminan

kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan

bp

kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta
mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai
suatu

norma

yang

menjabarkanPancasila

dan

UUD

1945,

merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah
sebagai sebuah kemutlakan.
Landasan

filosofis

adalah

pandangan

hidup

bangsa

Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.
Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan
suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan
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oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam
pembukaan (preambule) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar
negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di
dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita
hukum (rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik

B.

hn

tertulis maupun tidak tertulis.

Landasan Yuridis

Pada prinsipnya pengaturan hukum mengenai Firma, CV,
Persekutuan

Perdata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan

bp

pelaku usaha, yaitu :
1.

Dasar pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 - 35 KUHD,
sementara Pasal 19, 20, dan 21 adalah aturan untuk
persekutuan komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa
persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa
orang

yang

bertanggung

jawab

secara

pribadi

untuk

keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang.
Selanjutnya Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma
mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera pengadilan
negeri yang berwenang. (Pasal 24 KUHD).
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2.

Tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga pendirian CV
sama dengan pendirian Firma. CV bisa didirikan secara lisan
(diatur dalam Pasal 22 KUHD). Pada praktiknya di Indonesia
telah

menunjukkan

suatu

kebiasaan

bahwa

orang

mendirikan CV berdasarkan akta notaris (otentik) yang
didaftarkan

di

kepaniteraan

pengadilan

negari

yang

berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
RI (Pasal 28 KUHD).
Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau
lebih

hn

3.

yang

mengikat

diri

untuk

memasukkan

sesuatu

(inbreng) ke dalam persekutuan yang diperoleh karenanya.
Adapun dasar hukum persekutuan perdata

diatur dalam

bp

Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang

baru

yang

sesuai

dengan

perkembangan

ekonomi

nasional

maupun internasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang
Persekutuan Perdata, Firma dan Komanditer.

C.

Landasan Sosiologis
Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak

adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya
merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang
perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum
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terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas
bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia
usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam
dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil
terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal.
Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa
neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama
karena ketidak jelasan status badan usaha mereka meskipun

hn

telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun status
badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar
mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang

bp

mapan. Perlu dipikirkan tentang perlunya bentuk badan usaha
yang bisa digunakan bagi UKM.

Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan

CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian
Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan
undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.
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A.

hn

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sasaran

Membentuk

peraturan

perundang-undangan

yang

bp

mengatur mengenai persekutuan perdata, persekutuan firma dan
persekutuan komanditer karena saat ini belum ada UU yang
khusus mengatur hal tersebut, hanya ada di dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang

(KUHD) dan Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPer) yang saat ini sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan dunia
usaha, sehingga perlu diatur kembali.

B.

Arah dan Jangkauan Pengaturan
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Badan
Persekutuan

usaha

yang

Perdata,

tidak

berbadan

Persekutuan

Firma,

hukum
dan

meliputi:

Persekutuan

Komanditer.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan
hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan
berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu
tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan

hn

ekonomi adalah ketentuan di bidang Badan Usaha Bukan Badan
Hukum masih didasarkan pada KUH Perdata dan KUHD yang
mengatur

Persekutuan

Perdata,

persekutuan

firma

dan

Persekutuan Komanditer. Oleh karena itu perlu diatur kembali

bp

dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur

mengenai

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma,

dan

Persekutuan Komanditer.

C.

Ruang Lingkup Pengaturan Dalam
Persekutuan
Perdata,
Persekutuan
Persekutuan Komanditer
Beragamnya

Persekutuan

interpretasi

Perdata,

masyarakat

Persekutuan

Firma

RUU tentang
Firma
dan

mengenai
dan

Usaha

Persekutuan

Komanditer, membawa konsekuensi perlunya penetapan yang
jelas dan tegas tentang batasan atau definisi tentang Usaha
Persekutuan

Perdata,

Persekutuan

Firma,

dan

Persekutuan
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Komanditer.

Pembatasan

ini

secara

substansial

memang

diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum tentang
status Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Komanditer berupa Badan Usaha baik yang berstatus
Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.
Materi muatan yang perlu dicakup dalam RUU tentang
tentang Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Komanditer, diantaranya yaitu:
Ketentuan Umum

hn

1.

a. Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Komanditer, didirikan berdasarkan
perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang

bp

mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus
menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang,
barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan
guna

diusahakan

bersama,

mempunyai

nama

dan

tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan
membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Terhadap
Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Komanditer perlu dipertimbangkan
bentuk badan usahanya apakah sebagai: 1.

badan

usaha bukan badan hukum; 2. Badan hukum, atau 3.
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Perseroan (maatschap) dengan tanggung jawab terbatas
(Limited Liability Partnership disingkat LLP).
1). Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma dan Persekutuan Komanditer sebagai badan
usaha

bukan

Persekutuan

badan

Perdata,

hukum.

Badan

Persekutuan

Usaha

Firma

dan

Persekutuan Komanditer sebagai badan usaha bukan
badan hukum. Pemikiran ini didasarkan teori teori
menjadi

suatu

badan

hukum,

harus

memenuhi

hn

untuk

badan/organisasi/perkumpulan
persyaratan antara lain:

a). Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari

bp

kekayaan anggota-anggotanya.

b). Disahkan oleh yang berwenang.
c). Mempunyai tujuan.

2). Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma dan Persekutuan Komanditer sebagai badan
hukum.

Badan

Usaha

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
sebagai

badan

dipertimbangkan

hukum.

Pemikiran

Penolakan

ini

dapat

Zeylemaker

atas

pandangan Eggens, yang bertitik tolak dari pendapat
bahwa badan hukum harus mempunyai kekayaan
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dan pertanggungjawaban yang terpisah merupakan
pendapat yang kurang tepat. Dengan pendapat ini
seolah-olah hanya PT semata yang merupakan badan
hukum dan tidak memberikan peluang bagi jenis
persekutuan

yang

lain.

Pandangan

HMN

Purwosutjipto paralel dengan Eggens, bahkan lebih
tegas karena ia menyatakan bahwa unsur meteriil
dalam lembaga firma telah terpenuhi. Tinggal syarat

hn

formilnya saja yaitu “pengesahan dari pemerintah”.
Maksudnya, firma sebagai badan hukum hanya
bergantung penegasan dari undang-undang. Terkait
soal

kebadanhukuman

ini,

lebih

jauh

Wirjono

bp

Projodikoro mengemukakan bahwa kriteria badan
hukum terletak pada kebutuhan masyarakat dan
ketentuan

Mengenai

undang-undang.

kebutuhan

masyarakat perlu pengkajian lebih jauh, apakah
masyarakat

dunia

kebutuhan

tentang

dengan

kepastian

usaha
hal

memandang

ini,

hukum

adanya

terutama

dikaitkan

dalam

berusaha.

Mengingat dianutnya demokrasi ekonomi dengan
prinsip

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan dan kesatuan ekonomi nasional, maka
atas dasar tersebut bagi usaha mikro, kecil dan
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menengah (UMKM) perlu diberi kepastian hukum dan
peluang

untuk

Persekutuan

berusaha

Perdata,

dengan

badan

Persekutuan

usaha

Firma

dan

Persekutuan Komanditer sebagai bentuk kerja sama
yang diberi status badan hukum. Dalam program
penyaluran

bantuan

misalnya, sasaran

bantuan

diutamakan terhadap badan usaha yang berbadan
hukum. Ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas
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dalam pengelolaan keuangan negara yang menuntut
adanya

pertanggungjawaban

yang

jelas

atas

penggunaan uang negara.

3). Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan
dan

Persekutuan

bp

Firma

Perseroan

(maatschap)

Komanditer

dengan

tanggung

sebagai
jawab

terbatas (Limited Liability Partnership disingkat LLP).
Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma

dan

Perseroan

Persekutuan

(maatschap)

Komanditer

dengan

tanggung

sebagai
jawab

terbatas (Limited Liability Partnership disingkat LLP).
Pemikiran ini didasarkan pada menciptakan adanya
kemungkinan membatasi tanggung gugat terhadap
ganti rugi diluar proporsi. Dengan cara pembatasan
tanggung gugat ini berakibat, bahwa kesalahan yang
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dibuat oleh rekan/sekutu tidak akan membebani
rekan/sekutu lainnya dan idealnya adalah tanggung
gugat tidak akan melampaui ganti rugi sesuai dengan
kepatutan/kelayakan yang dapat ditutup asuransi.
b. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan
hukum.
c. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan
berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang
diri

untuk

memasukkan

sesuatu

bekerja

sama

untuk

persekutuan,

dengan
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mengikatkan

dalam

maksud untuk membagi keuntungan.

d. Persekutuan Firma adalah badan usaha yang didirikan

bp

oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan
yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di
bawah

satu

nama

dengan

kewajiban

para

pesero

tanggung-menanggung (renteng).

e. Persekutuan

Komanditer

adalah

badan

usaha yang

didirikan dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang
pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau
secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai
pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus
perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung
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kerugian

perseroan

kecuali

sebatas

uang

yang

dilepaskannya dalam perseroan.
f.

Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak boleh
bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan tidak
bertanggung jawab melebihi pemasukkannya.

g. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang masingmasing

berhak

bertindak

atas

nama

Persekutuan

Komanditer dan bertanggung jawab terhadap pihak

hn

ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan
pribadi.

h. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak,
barang berwujud dan tidak berwuju yang dapat dinilai

bp

dengan uang.

2.

Ketentuan Asas dan Tujuan
a. Asas

Badan Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan

Persekutuan

Komanditer

diselenggarakan

bardasarkan asas demokasi ekonomi.
b. Tujuan
Pengaturan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Komanditer Badan bertujuan untuk
menampung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai
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bagian integral dari dunia usaha nasional yang memiliki
kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan
sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

3.

Materi Pengaturan
a. Pendirian
1). Pendirian Persekutuan Perdata
Persekutuan

Perdata

didirikan

berdasarkan

hn

perjanjian persekutuan yang dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia.
Persekutuana

tanggal

akta

Perdata

notaris

mulai

atau

berlaku

sejak

tanggal

yang

pada

bp

ditentukan kemudian dalam akta tersebut.
Akta

perjanjian

Persekutuan

Perdata

harus

memuat:

a). nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan,
dan pekerjaan sekutu perseorangan atau nama,
tempat kedudukan, dan status badan hukum
bagi sekutu yang berbadan hukum;
b). nama Persekutuan Perdata;
c). tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
d). saat

dimulai

dan

berakhirnya

Persekutuan

Perdata;

89

e). kegiatan usaha Persekutuan Perdata;
f). pemasukan sekutu;
g). cara

pembagian

laba

dan

beban

kerugian Persekutuan Perdata; dan
h). hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.
2). Pendirian Persekutuan Firma
Pendirian Persekutuan Firma dilakukan oleh 2
lebih dengan

akta

perjanjian

hn

(dua) orang atau

persekutuan yang dituangkan dalam akta notaris
dalam bahasa Indonesia.
Persekutuan

Firma

dapat

didirikan

untuk

bp

jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.
Persekutuan Firma mulai berlaku sejak tanggal

akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan
dalam akta tersebut.

Persekutuan Firma memakai nama yang telah

disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.
Nama

Persekutuan

Firma

harus

didahului

dan

perkataan “firma” atau “fa” atau pada akhir nama
harus dicantumkan perkataan “firma” atau “fa”.
Akta

perjanjian

Persekutuan

Firma

harus

memuat:
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a). nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para
sekutu firma;
b). nama persekutuan;
c). tempat kedudukan persekutuan;
d). kegiatan usaha persekutuan;
e). saat dimulai dan berakhirnya; dan

hn

f). pemasukan sekutu.

3). Pendirian Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak

tanggal

akta

notaris

atau

pada

tanggal

yang

bp

ditentukan dalam akta tersebut.
Perjanjian

dituangkan

Persekutuan

dalam

akta

Komanditer

notaris

tersebut

dalam

bahasa

Indonesia.

Persekutuan Komanditer memakai satu nama

yang telah disepakati bersama untuk menjalankan
suatu usaha.
Nama

Persekutuan

Komanditer

tidak

boleh

memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama
tersebut merupakan nama marga atau keluarga
sekutu komplementer.
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Nama Persekutuan Komanditer harus didahului
dengan

frase

disingkat

“Persekutuan

“PK”

atau

Komanditer”

“CV”

atau

(Commanditaire

Vennootschap).
Pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan
oleh 1 (satu) atau lebih sekutu komanditer bersamasama 1 (satu) atau lebih sekutu komplementer
dengan akta perjanjian persekutuan yang dibuat di

hn

hadapan notaris dalam bahasa Indonesia
Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk

jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.
Akta perjanjian Persekutuan Komanditer harus

bp

memuat:

a). nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para
sekutu;

b). nama persekutuan;

c). tempat kedudukan persekutuan;
d). kegiatan usaha persekutuan;
e). saat dimulai dan berakhirnya; dan
f). pemasukan sekutu.

b. Pertanggungjawaban
1). Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata
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Sesungguhnya

bentuk

Persekutuan

Perdata

disediakan untuk usaha-usaha diantara beberapa
orang yang berkeinginan bahwa ikatan diantara
mereka itu hanya berlaku sekedar intern sematamata diantara mereka tanpa berlaku secara ekstern
terhadap pihak ketiga. Dalam hubungan ini, maka
secara ekstern yang bertanggung jawab terhadap
pihak ketiga hanyalah semata-mata sekutu yang

hn

melakukan perbuatan yang berhubungan dengan
pihak ketiga (sekutu pelaku) sampai kepada harta
kekayaannya pribadi. Pihak ketiga hanya dapat
menuntut kepada sekutu pelaku dengan siapa pihak

bp

ketiga bertransaksi tanpa dapat menuntut kepada
sekutu-sekutu non pelaku. Demikian secara ekstern
Persekutuan Perdata sama tidak berbeda dengan
Usaha Perseorangan.

Namun, nantinya si sekutu pelaku baru berbagi
secara intern di antara sekutu sekutu non pelaku,
atas hasil hubungannya dengan pihak ketiga. Jika
rugi maka kerugian itu dibagi diantara mereka secara
intern, dan jika untung maka keuntungan itu dibagi
diantara mereka secara intern.
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Dengan suatu perkecualian, yaitu asas tersebut
di atas tidak berlaku, jika transaksi yang dilakukan
oleh sekutu pelaku, berdasarkan atas kuasa yang
diberikan oleh sekutu non pelaku. Artinya dalam hal
ini

maka

sekutu

pemberi

kuasa

menjadi

ikut

bertanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga,
sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian kuasa

hn

(lastgeving).

2). Pertanggung jawaban dalam Persekutuan Firma
Setiap

sekutu

firma

berwenang

melakukan

bp

tindakan hukum, mengeluarkan dan menerima uang
yang mengikat persekutuan firma dan menerima
uang yang mengikat persekutuan firma terhadap
pihak ketiga atau sebaliknya.
Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara
tanggung renteng dengan persekutuan firma untuk
semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak
ketiga.
Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam
persekutuan

firma

harus

mendapat

persetujuan

terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada.
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Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua
perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung
renteng

dengan

sekutu

firma

lainnya

dan

persekutuan firma.
Sekutu firma yang keluar dari persekutuan
firma dan persekutuan firma

dilanjutkan maka

sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas
kewajiban-kewajiban

persekutuan

firma

sebelum

hn

sekutu yang bersangkutan keluar.

3). Pertanggungjawaban
Komanditer

komplementer

yang

Komanditer

dan

bp

Sekutu

dalam

Persekutuan

Persekutuan

keluar

dari

Persekutuan

Komanditer dilanjutkan, maka sekutu komanditer
yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban
Persekutuan

Komanditer

sebelum

sekutu

yang

bersangkutan keluar.
Setiap sekutu baru yang akan masuk harus
disetujui
dinyatakan

oleh

semua

dalam akta

sekutu

yang

perubahan

ada

dan

yang dibuat

secara notariil.
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Tanggung

jawab

sekutu

baru

yang

masuk

dibedakan apabila sekutu baru yang masuk adalah
sekutu

komplementer

maka

yang

bersangkutan

bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.
Apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu
komanditer

maka

yang

bertanggung

jawab

atas

bersangkutan
perikatan

yang

hanya
dibuat

setelah yang bersangkutan menjadi sekutu.

hn

Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak

melebihi pemasukkannya dan tidak berkewajiban
untuk

mengembalikan

bagian

keuntungan

yang

pernah diterimanya.

bp

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan

pengurusan

persekutuan

terhadap pihak ketiga,

apabila ketidakwenangan tersebut dilanggar maka ia
bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga.
Sekutu komanditer dapat ditugaskan sebagai
pengawas dalam akta perjanjian persekutuan dan
ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu sekutu
komplementer harus mendapat persekutujuan lebih
dulu dari sekutu komanditer.

c. Hak dan Kewajiban Sekutu dalam Persekutuan
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a).

Kewajiban setiap sekutu untuk memberikan
pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga,
keahlian maupun klien atau pelanggan. Dalam
hal

kesanggupan

kewajiban

memberikan

pemasukan berupa uang dan/atau barang tidak
dipenuhi pada tanggal yang telah diperjanjikan
maka sekutu dapat dikenakan bunga sebesar
suku

bunga

tidak

Indonesia

yang

mengurangi

hn

dengan

Bank

berlaku

pembayaran

tambahan berupa penggantian biaya dan/atau
ganti

rugi.

Sedangkan

bagi

sekutu

yang

menyanggupi untuk memberikan pemasukan
tenaga

bp

berupa

memberikan

dan/atau

keahlian,

pertanggungjawaban

wajib
kepada

persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh
dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai yang
diperjanjikan.

b).

Kewajiban

membayar

ganti

rugi

kepada

persekutuan karena kesalahan atau kelalaian
sekutu

sehingga

persekutuan

menderita

kerugian.
c).

Hak

sekutu

untuk

menuntut

persekutuan

mengenai uang yang telah dikeluarkan lebih
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dahulu, perikatan yang dilakukan dengan itikad
baik

untuk

kepentingan

persekutuan

dan

kerugian yang diderita seorang sekutu yang
tidak

dapat

dipisahkan

dari

pengurusan

persekutuan.
d).

Hak untuk memperoleh bagian masing-masing
sekutu dalam laba dan menanggung kerugian
persekutuan.
Hak setiap sekutu melihat catatan pembukuan

hn

e).

dan laporan keuangan serta surat-surat lain
yang berkaitan dengan persekutuan.

Terhadap

bp

d. Perikatan Sekutu
Persekutuan

Pihak

Ketiga

dalam

Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga meliputi:

1). Perikatan

yang

dibuat

berdasarkan

kuasa

dari

sekutu lainnya atau tidak; dan

2). Perikatan
mengenai

yang

dibuat

kewajiban

atas

yang

nama
dapat

persekutuan
dibagi

atau

kewajiban yang tidak dapat dibagi.
Dalam hal perikatan dibuat berdasarkan kuasa dari
sekutu

lainnya

maka

masing-masing

sekutu

dan

persekutuan bertanggung jawab atas perikatan tersebut.
Persekutuan

dan

masing-masing

sekutu

tidak
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bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh
sekutu tanpa kuasa sekutu lainnya.
Jika

perikatan

dibuat atas nama

persekutuan

mengenai kewajiban yang dapat dibagi maka masingmasing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan
untuk jumlah dan bagian yang sama dan apabila
perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai
kewajiban yang tidak dapat dibagi, maka masing-masing

hn

sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang
diperjanjikannya.

e. Pembubaran dan Likuidasi

bp

1). Pembubaran Persekutuan Perdata
Persekutuan bubar karena :

a). jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir;
b). diselesaikannya
persekutuan

usaha

atau

yang

menjadi

musnahnya

barang

tujuan
yang

dimasukkan dalam persekutuan;
c). keluarnya seorang sekutu atau lebih sehingga
persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
d). satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit,
atau berada di bawah pengampunan;
e). kesepakatan para sekutu; atau
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f). putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Dalam hal persekutuan

bubar, harta

yang

tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan,
dibagi diantara para sekutu dan apabila sisa harta
persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan maka
selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang
harus ditanggung

oleh para sekutu sesuai yang

hn

ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

2). Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Firma
Persekutuan Firma bubar karena:

bp

a). hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
b). musnahnya barang atau diselesaikannya usaha
yang menjadi tujuan persekutuan;

c). kesepakatan para sekutu;
d). keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga hanya
tinggal satu sekutu;
e). satu sekutu meninggal dunia,ditaruh dibawah
pengampunan atau dinyatakan pailit sehingga
hanya tinggal satu sekutu; atau
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f). putusan

pengadilan

persekutuan

firma

yang
dan

membubarkan

telah

mempunyai

kekuatan hukum tetap.
Pembubaran Persekutuan Firma harus dibuat
dengan akta authentik di hadapan notaris dan
diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional.
Persekutuan Firma yang bubar harus dilikuidasi

hn

oleh para sekutu firma atau mengangkat pihak ketiga
sebagai likuidator dan likuidator tersebut bertindak
sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.
Likuidator

dapat

meminta

kekurangan

dari

bp

sekutu firma seimbang dengan bagian dari masingmasing

persekutuan

persekutuan

tidak

firma

mencukupi

jika

kekayaan

untuk

membayar

semua utang persekutuan. Setelah likuidasi dan
pembagian selesai dilakukan, dokumen persekutuan
firma yang berhubungan dengan pemberesan harus
disimpan oleh sekutu firma atau yang ditunjuk oleh
pengadilan

negeri

apabila

tidak

tercapai

suara

terbanyak.
Adapun
identitasnya

kreditor
menerima

yang
surat

tidak

diketahui

pemberitahuan
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pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihan
melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun
terhitung

sejak

pembubaran

persekutuan

Likuidasi

Persekutuan

diumumkan.
3).

Pembubaran
Komanditer

dan

Persekutuan Komanditer bubar karena:
a). hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

hn

b). dengan musnahnya barang atau diselesaikannya
usaha yang menjadi tujuan persekutuan;

c). kesepakatan para sekutu;

d). keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga

bp

persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;

e). meninggalnya

seorang

sekutu,

sehingga

persekutuan tinggal seorang sekutu;

f). kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu,
sehingga

persekutuan

hanya

tinggal

seorang

sekutu;
g). seorang sekutu berada di bawah pengampuan;
atau
h). putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
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Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk
jangka

waktu

terbatas,

sebelum

jangka

waktu

tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya,
oleh

seorang

sekutu

komanditer

atau

sekutu

komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu
sekutu

komanditer

atau

komplementer

tidak

memenuhi kewajibannya, sekutu komplementer sakit
terus-menerus

dan

tidak

mampu

melaksanakan

hn

pekerjaannya atau alasan lain yang ditetapkan oleh
pengadilan.

Seperti halnya dengan Persekutuan Firma maka

apabila

Persekutuan

Komanditer

bubar

harus

bp

dilakukan likuidasi.

f.

Kewajiban Pendaftaran

Kewajiban pendaftaran dalam ketentuan yang diatur

dalam KUHD mengharuskan pendaftaran dalam register
yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bagi
Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Mengingat
perkembangan tatanan hukum dan kelembagaan negara,
khususnya kemandirian peradilan di Indonesia yang berada
satu

atap

dibawah

Mahkamah

Agung,

kewajiban

pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma
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dan Persekutuan Komanditer ini ke pengadilan negeri perlu
dipertimbangkan . Untuk itu, kewajiban pendaftaran Usaha
Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Komanditer ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan di
Kementerian Hukum dan HAM RI atau cq. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI yang wilayah hukumnya
meliputi

tempat

kedudukan

Persekutuan

Firma

dan

hn

Persekutuan Komanditer.

g. Ketentuan Peralihan
Akta

pendirian

Persekutuan

Persekutuan

Komanditer

yang

Firma

telah

disahkan

dan
atau

bp

anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum
Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan

Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang
perubahannya

belum

disetujui

pada

saat

berlakunya

Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung UndangUndang

ini

mulai

berlaku,

semua

persekutuan

yang
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didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus
telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

h. Ketentuan Penutup
Pada

saat

Undang-Undang

ini

mulai

berlaku,

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23) dan
KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad
1847:23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan

hn

Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Semua

peraturan

perundang-undangan

yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan
yang

mengatur

bp

KUHD

Persekutuan

Perdata,

Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan

Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Undang-Undang

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

hn

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

bp

BAB VI
PENUTUP

A.

Kesimpulan

1. Dalam KUHPerdata dikenal bentuk usaha Persekutuan
Perdata dan dalam KUHD dikenal bentuk usaha Firma
dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi
perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu
dibuat

suatu

rancangan

undang-undang

mengenai

Persekutuan Perdata, Firma dan CV yang baru sesuai
dengan perkembangan ekonomi. Rancangan Undang-
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undang itu dapat memperbaiki dan mengembangkan apa
yang diatur dalam KUHP/KUHD atau juga dapat dibuat
rancangan yang baru sama sekali.
2. Badan usaha di Indonesia yang baru apakah akan
dipertahankan

sebagai

badan

usaha

bukan

badan

hukum atau dikembangkan menjadi badan hukum
mengingat

perkembangan

mengarah

pada

badan

pembentukan
hukum

Belanda

yang

sudah

badan

usaha

dalam

(NNBW).

Keuntungan

hn

bentuk

di

dan

pentingnya suatu badan usaha dalam bentuk badan
hukum dalam perolehan modal dan dalam kerja sama
akan sangat bermanfaat bagi pengembangan badan

bp

usaha Indonesia. Disamping itu, dengan memiliki badan
hukum maka keberadaan, perijinan dan pendaftaran
badan usaha semakin jelas dan teratur.

3. Pembangunan hukum badan usaha baik badan usaha
berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan
hukum adalah salah satu penjabaran dari peranan
hukum

dalam

penyusunan

ulang

sistem

hukum

perusahaan yang selama ini menggunakan KUHPerdata,
KUHDagang, dan peraturan perundang-undangan lain
sebagai dasar pendirian dan pelaksanaannya. Untuk
memantapkan pembangunan hukum badan usaha tidak
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dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang bersumber
dari hukum perusahaan dan Pancasila serta kebiasaankebiasaan dan kepatutan yang telah diterima dan
berlangsung dalam masyarakat, seperti asas hukum
perjanjian, asas kesimbangan, asas gotong royong, asas
kekeluargaan, asas kepribadian, asas tanggung jawab
sosial dan lingkungan, asas tanggung jawab dalam
perusahaan, asas publisitas dan domisili.
pengaturan

mengenai

hn

4. Pembaharuan
Perdata,

Persekutuan

Firma,

Dan

Persekutuan
Persekutuan

Komanditer tetap memperhatikan aspek hukum terkait
atau memperhatikan harmonisasi dengan Peraturan

bp

Perundang-undangan terkait lainnya, meliputi : UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,
tentang

Undang-Undang

Perkoperasian,

Nomor

17

Tahun

Undang-Undang

2012

Nomor

20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

2004

tentang

Yayasan, UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

B.

Rekomendasi
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1. Dalam pembaharuan hukum

Persekutuan Perdata,

Firma dan Persekutuan comanditer, harus disadari
bahwa maksud pembuatan Undang-undang ini adalah
untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, oleh karena
itu setiap pasal yang dibentuk hendaknya berorientasi
kepada peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Dengan mengingat hal diatas maka segera dibentuknya
Rancangan

Undang-Undang

tentang

Persekutuan

hn

Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer.

bp
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