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BADAN USAHA 

NON-BADAN HUKUM

Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.
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Subyek Hukum Dagang

• Dlm Hk Dagang :  Perusahaan

• Perusahaan, terdiri dari:

– Perorangan

– Badan usaha,

• Dg status badan hukum

• Dg status BUKAN badan hukum
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BADAN USAHA TIDAK 

BERBADAN HUKUM

BERSIFAT PERORANGAN
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PERUSAHAAN DAGANG

PERORANGAN

• Perusahaan Dagang (PD) yg sering disingkat 

“Usaha Dagang” (UD) dijalankan oleh satu 

orang pengusaha.

• PD atau UD melakukan usaha di bid 

perdagangan secara kontinyu, guna mendapat 

keuntungan dg sistem pengelolaan tunggal.
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• Pengelolaan tunggal yaitu berada dlm satu

tangan seseorang:

– Sbg pemilik modal

– Sbg pengusaha

– Sbg pengurus perusahaan

– Sbg pemimpin perusahaan

• Yang dibantu beberapa orang buruh.
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• Oleh karena itu:

– Pemilik modal dlm PD atau UD hanya 1 orang saja.

– PD/UD hanya memiliki 1 pengusaha yg 

bertanggung jawab secara hukum di dalam/diluar 

pengadilan

– Pekerja yg membantu PD/UD hanya memiliki 

hubungan ketenagakerjaan dg pengusaha, 

sehingga tidak bertanggung jawab atas PU/BU tsb.
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• KUHD dan KUHPerdata tidak mengatur khusus

Perusahaan Dagang. Perusahaan/Usaha 

Dagang muncul dalam praktek.

• Tidak ada pemisahan antara harta pribadi

pemilik UD dan harta perusahaan.

• Tidak ada syarat2 formal utk pendiriannya.
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• Pada prakteknya, perusahaan dagang adalah

perusahaan yang usaha utamanya membeli

barang untuk dijual kembali dengan

mengharapkan laba TANPA mengubah sifat dan

bentuk barang, TANPA mengolah barangnya.

• Hal ini karena berdasar sejarahnya, menurut ps. 

3 (lama) KUHD, istilah Perbuatan Perdagangan

diartikan sbg perbuatan pembelian barang-

barang utk dijual lagi.
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Sumber: http://110.138.206.53/bahan-

ajar/modul_online/ekonomi/MO_37/akt201_04.htm
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Keuntungan Usaha Dagang 

1. Organisasinya mudah dan murah.

2. Pemiliknya memiliki suara tunggal dan 

menguasai seluruh keuntungan perusahaan.

3. Pendirian dan pembubarannya mudah krn 

tidak ada syarat tertetnu.
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Kelemahan Usaha Dagang

1. Tanggung jawab hukum pemiliknya sgt luas

2. Sumber keuangannya terbatas

3. Tidak ada pemisahan antara harta pribadi

dan perusahaan

4. Ikut terhenti apabila pemiliknya wafat atau

sakit.
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PERUSAHAAN JASA

PERORANGAN

• Disamping Perusahaan Dagang dg obyek 

barang dagangan, maka juga terdapat 

Perusahaan Jasa dg obyek yg dijual berupa 

JASA.

• Karena yg dijual adalah JASA, maka sifat dan 

bentuk obyek yg dijual dlm Perusahaan Jasa 

jelas berbeda dari yg dijual oleh Perusahaan 

Dagang. 
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• Akan tetapi, sifat dan syarat-syarat lainnya dari

Perusahaan Jasa Perorangan adalah sama saja

dg sifat dan syarat2 Perusahaan Dagang

Perorangan.

• Berikan contoh2 Perusahaan Jasa !

13

BADAN USAHA TIDAK 

BERBADAN HUKUM

BERSIFAT  PERKUMPULAN
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PENGGOLONGAN

1. Persekutuan Perdata (berdasar KUHPerdata)

2. Persekutuan Firma (berdasar KUHD)

3. Persekutuan Komanditer (berdasar KUHD)

15

PERSEKUTUAN PERDATA

(Maatschap)

• Merupakan pengembangan dari Perusahaan 

Dagang, karena pengusaha dagangnya terdiri 

dari 2 orang atau lebih untuk lebih memperoleh 

keuntungan.
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• Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan 

antara dua orang atau lebih, yang berjanji 

untuk memasukkan sesuatu ke dalam 

Persekutuan itu dg maksud spy keuntungan 

yang diperoleh dibagi di antara mereka.

– (ps. 1618 KUHPerdata)

• Bentuk persetujuan tidak disyaratkan dlm 

bentuk tertentu. Hanya dlm prakteknya 

disusun suatu akta pendirian di bawah tangan.

17

• Berbeda dg Badan Usaha “Firma” yg 

menjalankan hubungan hukumnya dg pihak 

ke-3 secara “terang-terangan”, maka.....

• Persekutuan Perdata tidak bertindak terang-

terangan, dan tidak ada pengaturan ttg 

pengumuman2 terhadap pihak ke-3 sbg mana 

yg pengaturan pengumuman utk Firma. 
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• Persetujuan persekutuan di antara para 

sekutu PP adalah untuk kepentingan internal 

para sekutu saja, bukan untuk diberitahukan 

kepada pihak ke-3/ publik.

• Sehingga, bagi publik, masing-masing sekutu 

PP bertindak untuk diri masing2 sekutu itu 

sendiri, BUKAN utk PP-nya.

• TIDAK ADA NAMA bersama bagi PP seperti 

halnya bagi Firma.

19

Contoh Persekutuan Perdata

• PP bertujuan menjalankan bersama suatu 

pekerjaan tetap (beroep) yg dilakukan oleh 

sekutu-sekutu yg memiliki profesi yg sama, 

misal: persekutuan para pengacara atau para 

akuntan, atau para notaris.
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Contoh Persekutuan Perdata - Lanjutan

• Persekutuan Notaris yg diatur oleh ps. 20 UU 

Jabatan Notaris.

• Ps. 20: 

– Walau Notaris bersekutu dalam bentuk

Maatschap (Persekutuan Perdata), masing-masing

Notaris tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi, 

pembentukan maatschap tersebut hanya

bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang 

sama.

21

• Keuntungannya:

– Menggabungkan keahlian dari notaris-notaris yg 

berbeda, ada yg ahli hk tanah, hk perbankan, hk 

pasar modal, dsb.

– Penghematan biaya operasional (kantor, listrik, air, 

telpon, sekretaris, dsb)

– Saling meningkatkan pengetahuan di antara para 

notaris yg menjadi sekutu.

22

• Persekutuan Perdata diatur dlm KUHPerdata 

ps. 1618 – 1652

• Beberapa jenis Persekutuan Perdata:

– PP Umum (ps. 1622 KUHPerdata), kegiatan 

usahanya beragam, tidak ada tujuan khusus.

– PP Khusus (ps. 1623 KUHPerdata), memiliki 

kegiatan khusus, baik dari segi bidang kegiatan 

usaha, tujuan usaha maupun hasil yg akan 

diperoleh.

23

Syarat2 Pendirian Persekutuan Pdt

1. Didirikan berdasarkan perjanjian para sekutu

2. Didirikan dg maksud & tujuan tertentu 

(tujuan umum/ tujuan khusus/ tujuan 

komersial)

3. Didirikan berdasar inbreng (modal/ 

kontribusi) yg dimasukkan para sekutu, baik 

dlm bentuk uang, barang maupun tenaga.

4. Tunduk pd ps. 1320 dan 1338 KUHPerdata

24
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Modal Persekutuan Perdata

• PP hrs memiliki deskripsi setiap inbreng 

(modal/ kontribusi) dari masing-masing sekutu 

dg jelas.

• Modal PP tidak dapat mencakup keseluruhan 

kekayaan sekutu, atau barang-barang sekutu 

dg alas hak umum.

• Jadi tiap sekutu harus jelas modalnya apa utk 

PP tsb. (uang/ barang/ tenaga)
25

Pembagian Keuntungan

Peseroan Perdata
• Pembagian keuntungan & kerugian terhadap 

masing2 sekutu disepakati dlm perjanjian 

pendirian PP

• Apabila tdk diatur, masing2 sekutu mendpt 

keuntungan/kerugian berdasar besarnya 

modal yg dimasukkan ke dlm PP.

• Sekutu yg modalnya berupa tenaga, maka 

disamakan pembagian keuntungan/kerugian-

nya dg sekutu yg memberikan modal 

uang/barang paling minim. 26

Tanggung Jawab Hukum

Sekutu dlm Persekutuan Pdt

• Masing2 sekutu bertanggung jawab atas

perbuatan2 hukum yg dilakukannya dg pihak

ke-3, meski sekutu tsb melakukannya atas

kepentingan PP.

– (ps. 1642 KUHPerdata)

27

• Contoh:

– A,B, dan C, adalah sekutu dari sebuah PP. Suatu saat 

sekutu A membeli dari pihak ketiga, X, dg janji 

pembayaran seharga Rp. 1 juta. Apabila X tidak 

menerima pembayaran, maka X TIDAK DAPAT 

menggugat sekutu2 lainnya, yaitu B dan C. X hanya 

dapat menggugat A.

28
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• Perbuatan sekutu baru MENGIKAT sekutu2 

lainnya, jika:

– Sekutu tsb telah diangkat sbg Pengurus dlm Akta

Pendirian atau Akta Khusus, sepanjang dia melakukan

hubungan dg pihak ke-3 berdasar IKTIKAD BAIK.

– Sekutu bertindak berdasar Surat Kuasa dari sekutu2 

lain.

– Perbuatan sekutu tsb ternyata menghasilkan

keuntungan yg dinikmati juga oleh Persekutuan 

Perdata

29

• Selanjutnya,

– BACA buku HUKUM DAGANG oleh Dr. Dijan 

Widijowati, hal. 47 – 48 !!

30

Berakhirnya Persekutuan Perdata

• Ps. 1646 KUHPerdata:

– Dg lewatnya waktu utk mana PP didirikan

– Dg musnahnya barang atau diselesaikannya 

perbuatan yg menjadi tujuan PP

– Atas kehendak dari beberapa atau seorang sekutu

– Salah seorang sekutu wafat atau di bawah 

pengampuan atau pailit

31

PERSEKUTUAN FIRMA

• Dasar hukum yg mengaturnya, tunduk pada:

– Ps. 16 – 35 KUHD

– Pasal2 KUHPerdata ttg Persekutuan Perdata

– Persetujuan pihak-pihak ybs.

• Sekutu Firma terdiri dari 2 orang atau lebih.

32
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• O.k.i., Firma merupakan bentuk Persekutuan 

Perdata yg khusus, krn diatur lebih lanjut dlm

KUHD

• Ps. 16 KUHD:

• Persekutuan Firma adalah persekutuan untuk:

– melakukan suatu usaha

– di bawah satu nama bersama, misal “Robert and 

Sons” atau “Fa. Abdullah & Co.”, “Syaifullah & 

Rekan”

Hal ini yg membedakan Firma dari Persekutuan Perdata
33

• Ps. 17 – 18 KUHD: 

• Dalam persekutuan firma tiap-tiap sekutu 

bertanggung jawab secara tanggung renteng 

untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan 

Firma.

• Tanggung renteng tersebut tidak terbatas 

hanya pada harta kekayaan dari para sekutu 

yang di kontribusikan (di inbreng) ke dalam 

Firma, melainkan juga termasuk harta 

pribadinya yang berada DI LUAR FIRMA. 

– Hal ini yg juga membedakan Firma dari 

Persekutuan Perdata
34

Contoh

• Joko, Koko dan Lintang yg bersaudara kandung 

mendirikan suatu Firma di bidang penyewaan 

bis malam yang diberi nama: Fa Joko 

Bersaudara. Dalam menjalankan transaksi 

bisnis firmanya, Joko pinjam uang pada 

Machmud sejumlah Rp. 100jt. Pada saat jatuh 

tempo, Machmud datang menagih hutang 

tersebut kepada Joko. Tapi pada waktu di 

tagih, Joko sedang di LN. Oleh karena itu, 

walau yang berhutang Joko, maka Machmud 

dapat menagih pembayaran atas piutangnya 

tersebut kepada Koko atau pun Lintang. 35

• Jika uang kas dalam Firma tersebut hanya Rp. 

50jt, maka Koko atau Lintang berkewajiban untuk 

“menalangi” sisanya dari uang pribadinya. 

Diantara Joko, Koko, Lintang tersebut nantinya 

akan dibuatkan perhitungan berdasarkan 

kesepakatan.

• Demikian pula jika Firma tersebut bangkrut dan 

tidak cukup untuk membayar hutang-hutang 

Firma,maka Joko, Koko dan Lintang harus 

membayarkan hutang-hutang tersebut dari uang 

pribadinya masing-masing secara penuh.

• Dikutip dari: http://irmadevita.com/2009/firma-sebagai-alternatif-

bentuk-usaha
36
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• Melihat resiko dan konsekwensi tersebut, maka 

biasanya Firma didirikan oleh orang-orang yang 

memiliki hubungan keluarga atau merupakan 

suatu usaha keluarga.

• Dikutip dari: http://irmadevita.com/2009/firma-

sebagai-alternatif-bentuk-usaha

37

Pendirian Firma

• Secara konsensuil (ps. 1624 KUHPerdata)

• Harus didirikan dg akta otentik (ps. 22 KUHD)

• Akta pendirian hrs didaftar (register)di 

Pengadila Negeri di daerah hukum firma (ps. 

23 KUHD)

– Hal ini membedakan antara Firma dengan 

Persekutuan Perdata

38

PERSEKUTUAN KOMANDITER

• Istilah asli: Commanditaire Vennootschap

• Ps. 19 KUHD:

– Persekutuan yang didirikan antara seseorang atau 

antara beberapa orang sekutu yang bertanggung 

jawab secara tanggung-renteng untuk 

keseluruhannya, dan satu orang atau lebih lainnya 

sebagai pemberi uang (geldschieter).

39

• Prof. Soekardono menterjemahkan 

geldschieter sbg “seorang yg mempercayakan 

uangnya”

• O.k.i, dlm persekutuan komanditer (CV) 

terdapat seorang atau lebih sekutu sbg 

geldschieter yg tidak berhubungan dg pihak 

ketiga dan tidak menjadi pimpinan 

perusahaan.

• Mereka hanya menyediakan sejumlah modal 

bagi sekutu2 lainnya utk menjalankan 

Persekutuan Komanditer tsb.
40
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• Mereka ini disebut “sekutu pasif” atau 

“komanditaris” atau “sleeping partners”.

• Sdg sekutu yg memimpin CV dan 

berhubungan dg pihak ke-3 adlh sekutu aktif 

atau sekutu pengurus/pemimpin atau 

“komplementaris”.

41

Tanggung Jawab 

Sekutu Komanditer

• Turut memperoleh bagian dlm keuntungan 

perusahaan/ CV

• Turut pula memikul kerugian yg diderita CV 

spt Sekutu Komplementer, akan tapi terbatas 

tidak melebihi modal yg di-inbreng-nya ke dlm 

CV.

• Harta benda pribadinya tidak dapat diganggu-

gugat

42

• Ps. 20 KUHD:

– Nama sekutu komanditer tidak boleh digunakan 

dalam CV. 

– Sekutu komanditer dilarang melakukan tindakan 

pengurusan atau bekerja dalam CV tersebut, 

walaupun diberi kuasa sekalipun.

• Ps. 21 KUHD:

– Sekutu komanditer yang melanggar ketentuan di 

atas akan  bertanggung jawab secara tanggung 

renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang 

dan perikatan CV tsb.

43

Tanggung Jawab

Sekutu Komplementer

• Sekutu komplementer memiliki tanggung 

jawab penuh dan dapat disamakan dg 

kedudukan sekutu Firma.

• Jadi, harta pribadi sekutu komplementer 

dapat diambil untuk melunasi hutang CV 

seandainya harta kekayaan CV tdk cukup 

melunasi hutang CV.

44
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Alasan Pembentukan CV

• Dg adanya sekutu komanditer memberi 

kemungkinan utk mengumpulkan lebih banyak 

modal, daripada sistem Firma.

• Pihak yg memiliki modal tetapi kekurangan 

waktu utk mengurusi perusahaan, lebih 

memilih bentuk CV, karena status mereka 

hanya pasif saja.

45

Pendirian CV

Menurut KUHD:

• Tidak memerlukan suatu formalitas

• Dapat lisan atau tulisan

• Dapat dg akta otentik atau akta di bawah 

tangan

• Tidak wajib didaftarkan

– Hal yg membedakan CV dari Firma

46

• Tetapi dlm prakteknya:

– CV didirikan dg akta Notaris

– Didaftarkan pada pengadilan negeri setempat

47

Perkembangan CV

• Apabila modal yg hendak disetor sekutu 

komanditer besar jumlahnya, maka ada 

kemungkinan jumlah modal tsb dibagi atas 

saham2.

• Masing2 komanditer berhak atas satu atau 

beberapa buah saham tergantung jumlah 

modal yg disetornya ke CV ybs.

• Saham tsb dapat dialihkan dan diwariskan.

– Hal ini tidak bisa dilakukan pada Firma dan 

Persekutuan Perdata krn sifat sekutunya personal
48
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• Oleh karena itu, CST Kansil berpendapat bhw 

bentuk CV merupakan bentuk peralihan ke 

arah Perseroan Terbatas.

• CV atas saham ini pada prakteknya lalu 

dikembangkan menjadi PT.

49

PD/UD

1 orang

pengusaha

Tidak diatur dlm

WvK dan BW 

(tumbuh dlm

praktek)

Tidak ada

pemisahan harta

pemilik dan

harta UD

Tidak ada syarat

formal 

pendiriannya

UD sangat

bergantung pd 1 

orang. Kalau

terjadi apa2 pd 

orang tsb, UD 

ikut terpengaruh

Persekutuan

Perdata

(Maatschap)

2 orang/lebih

Diatur oleh BW

Bentuknya

perjanjian di

bawah tangan utk

berbagi untung & 

rugi sesuai

inbreng yg

disetor sekutu.

Hub dg pihak ke3 

BUKAN a.n. PP 

tsb tapi a.n. 

masing2 

sekutunya

Tidak ada

pemisahan

antara harta PP 

dg harta pribadi

sekutu

Tidak ada NAMA 

BERSAMA utk PP 

tsb

FIRMA

Memiliki NAMA 

BERSAMA

• Diatur oleh KUHD 

(lex specialis)

• Tunduk pd BW ttg

Maatschap (lex

generalis)

• Ada syarat2 formal 

pendiriannya di

KUHD

• Didirikan dg akta

otentik, dll.

Hub dg pihak ke3 

adalah a.n. Firma

Seluruh sekutunya

tanggung jawab

renteng atas

perikatan Firma dg 

pihak ke3

Tidak ada

pemisahan antara

harta Firma dg

harta pribadi sekutu

CV

• Ada pemilik modal 

tapi tdk ada waktu

utk aktif ngurusi

perusahaan. Jadi

mereka hanya

bersedia

kontribusi modal 

tapi tidak

mengurusi CV. 

• Shg tgg jawabnya

hanya terbatas pd 

modal yg

disetornya pada

CV, TIDAK 

termasuk harta

pribadinya.

• Namanya sekutu

komanditer (pasif)

Yg mengurus dan

memimpin CV adl

sekutu

komplementer

(aktif), dg tgg jawab

sampai harta

pribadinya.

50

Perkembangan CV

Modal yg disetor sekutu commanditer berjumlah besar
sehingga modal tsb diwujudkan dlm saham2 yg diberikan pada
para sekutu komanditer.

- CV atas saham ini selanjutnya dikembangkan menjadi
Perseroan Terbatas (PT) yg struktur permodalannya SEMUA
DLM BENTUK SAHAM.

- Pemegang saham tidak melibatkan harta pribadinya dalam
hubungan PT dg pihak ke-3

51

Badan Usaha dg Status 

BUKAN Badan Hukum

• Tanggung jawab BU tsb sampai meliputi harta
kekayaan pribadi para pendiri dan pengurus
BU.

• Segala bentuk tagihan hutang BU tsb
dibebankan juga pada harta kekayaan pribadi
para pendiri dan pengurus BU.

• O.k.i., BU ini TIDAK DPT menjadi subyek
hukum mandiri

52
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Badan Usaha dg Status 

Badan Hukum

• Harta kekayaan BU TERPISAH dari harta 

kekayaan para pendiri/pengurus BU.

• Tagihan hutang BU tsb TIDAK DPT dibebankan 

pada harta kekayaan pribadi para pendiri dan 

pengurus BU.

• BU tsb independen, shg dapat digolongkan 

sbg SUBYEK HUKUM tersendiri (rechtspersoon)
53


